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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

WYSZKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  

ZA 2020 ROK. 

 

Wstęp 

Zgodnie  z  art.  5a  ust.  3 ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy 

Wyszki zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Wyszki  sprawozdanie  

z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  za rok poprzedni.  

Program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty został uchwałą Nr VIII/127/19 Rady 

Gminy Wyszki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5086). Projekt  

Programu  współpracy  został  poddany  konsultacjom na  podstawie zarządzenia Nr 

105/19 Wójta Gminy Wyszki z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok poprzez zamieszczenie  na  stronie  

Biuletynu  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Wyszki.  

W  trakcie  prowadzonych  konsultacji  nie  wpłynęły  żadne  uwagi,  opinie,  ani 

propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.  

Współpraca o charakterze finansowym 

Na  wsparcie  zadań  publicznych  realizowanych  przez  organizacje 

pozarządowe  oraz  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie 

Gminy Wyszki na 2020 rok przeznaczono kwotę w wysokości 32 000 zł.  

W 2020 roku ogłoszono 3 konkursy ofert na realizację zadań. Dwa konkursy 

ogłoszono na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu oraz 

jeden na realizację zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Przedmiotem konkursu na realizację zadania własnego Gminy Wyszki 

 z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku ogłoszonego zarządzeniem Nr 148/20 z dnia  

10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego 

Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku było wsparcie realizacji zadań  
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z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach 

rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez 

udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Do konkursu zgłosił się tylko jeden 

oferent Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Wyszkach składając ofertę na realizację 

zadania pn. „Udział drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A klasy Podlaskiego Związku 

Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020 (wiosna). Oferta spełniała wymogi formalne zawarte 

w ogłoszeniu o konkursie i otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe – 11 000 zł. W 

związku z zaistniałą sytuacją, że kwota przyznanej dotacji była znacznie mniejsza, niż 

planowana była w budżecie gminy na 2018 r., zarządzeniem Nr 211/20 Wójta Gminy 

Wyszki z dnia 8 lipca 2020 r. postanowiono o ogłoszeniu drugiego konkursu ofert na 

realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku.  W 

odpowiedzi na ogłoszenie swoją ofertę złożył jedynie Uczniowski Klub Sportowy 

„Iskra” w Wyszkach składając ofertę na realizację zadań pn. „Udział drużyny piłkarskiej 

w rozgrywkach A klasy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020 

(jesień). Oferta nie budziła zastrzeżeń komisji konkursowej, która zarekomendowała 

przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania w kwocie 15.200 zł. Zarządzeniem Nr 

186/20 Wójta Gminy Wyszki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z  zakresu  ochrony dziedzictwa 

kulturowego w 2020 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 oferty, które 

pozytywnie zostały zweryfikowane przez komisję powołaną do oceny ofert. Przyznane 

zostały dotacje: 3.000 zł Kołu Gospodyń Wiejskich „Strabella-Moja Mała Ojczyzna” w 

Strabli na realizację zadania pod nazwą „Wypieki strabelskie – to smaki anielskie”, 

1 000 zł Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu „NDM” w Nowym Dworze 

Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „Zdalne warsztaty modelarskie 

dziedzictwa architektonicznego”, 1 000 zł Kołu Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” 

w Niewinie Borowym  na realizację zadania pod nazwą „Połączy nas tradycja” oraz 

1 000 zł Kołu Gospodyń Wiejskich Klub Seniora „Razem” w Wyszkach na realizację 

zadania pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”. 

Przyznane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z umowami zawartymi między 

Gminą Wyszki a oferentami. Po zrealizowaniu zadań nastąpiło ich rozliczenie a 

niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu Gminy. Ostatecznie koszt 

realizacji wszystkich zadań wyniósł 14 709,44 zł. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Gmina  Wyszki  wspierała  sektor  pozarządowy  także  w  formach 

pozafinansowych.   

Działalność promocyjna:   

Gmina  promowała  lokalne  organizacje  pozarządowe  i  podejmowane  przez  

nie działania  na  stronie  internetowej  gminy oraz  podczas  gminnych imprez  

o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. 

Wsparcie organizacyjne:  
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Istotną  częścią  współpracy  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  było  

wsparcie organizacyjne  przy  prowadzonych  przedsięwzięciach,  np.  poprzez  

udostępnianie gminnych obiektów (sali konferencyjnej, sali gimnastycznej, stadionu 

sportowego, świetlic).  

Działalność informacyjna:  

Gmina  Wyszki  prowadziła  również  działalność  informacyjną  w  postaci 

informowania  organizacji  pozarządowych  działających  na  jej  terenie  o  źródłach 

pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.  

Podsumowanie 

Gmina  Wyszki  realizując  cele  Programu  współpracy  w  2020  r.  udzieliła 

organizacjom  pozarządowym  wsparcia  finansowego,  jak  również  pomocy 

pozafinansowej. Gmina  wsparła  zadania  publiczne  realizowane  przez  organizacje 

pozarządowe  do  wysokości 90-95 %  ich  wartości.  Organizacje  pozarządowe  

natomiast wniosły  wkład  w  realizację  swoich  projektów,  w  postaci  własnych  

środków finansowych,  środków  pozyskanych  od  prywatnych  sponsorów,  a  także  

pracy wolontariuszy i członków organizacji.  

W trakcie roku nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu 

współpracy ze strony sektora pozarządowego.  

 

 


