
SPRAWOZDANIE 

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3                       

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

za rok 2021 

 
WSPÓŁPRACA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 Rada Gminy i Miasta Odolanów, co roku uchwala Roczny Program Współpracy 

stanowiący szczegółowy katalog zadań publicznych uwzględniający planowaną wysokość 

środków finansowych, które Gmina i Miasto Odolanów zamierza przekazać do realizacji 

organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym.  

Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021 poddano konsultacjom z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów                      

nr XLII/249/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Propozycje/uwagi do projektu „Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów                               

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zgodnie 

z ogłoszeniem Burmistrza Gminy i  Miasta Odolanów z dnia 21 sierpnia 2020 r., organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie 

Gminy i Miasta Odolanów, mogły składać w okresie od 21.08.2020r. do 03.09.2020r. 

Konsultacje odbywały się w formie wyrażenia pisemnej opinii, zgłaszania uwag i wniosków, 

które należało składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów lub przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@odolanow.pl 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii, uwag i wniosków do 

przedstawionego projektu Programu współpracy na rok 2021. 

W dniu 24 września 2020 r. Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwałą nr XXI/181/20 przyjęła 

Program Współpracy Gminy i Miasta  Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.  

 

mailto:sekretariat@odolanow.pl


Przyjęte priorytety to zadania z zakresu: 

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 1) wspieranie lub powierzanie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 

sportowych, 

 2) wspieranie lub powierzanie organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, 

umożliwiającym wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, 

 3) wspieranie lub powierzanie organizacji zawodów  i imprez sportowych o zasięgu 

gminnym, powiatowym, krajowym i międzynarodowym. 

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

1) realizacja działań wspierających i edukacyjnych 

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1) ochrona i wzbogacanie dziedzictwa kulturalnego gminy i miasta Odolanów poprzez 

działania artystyczne i społeczno - kulturalne w tym m.in. festiwale, konkursy i 

warsztaty, przedsięwzięcia związane z tradycją i historią miasta i gminy Odolanów                      

2) działania z zakresu edukacji kulturalnej, adekwatne do potrzeb różnych grup 

wiekowych i społecznych 

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

1) działania integrujące i aktywizujące mieszkańców w środowisku lokalnym 

2) działania kulturalne i edukacyjne w szczególności o tematyce związanej z 

rewitalizacją 

3) organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców 

5. Turystyki i krajoznawstwa 

1) realizacja zadań w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa 

6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 1) wspomaganie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

2) wspomaganie wypoczynku osób niepełnosprawnych 

3) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 

4)wspieranie działań upowszechniających sport i rekreację wśród osób 

niepełnosprawnych 

7. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

10. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

11. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

12. Ochrony i promocji zdrowia: 

1) wspieranie działań wspomagających rozwój idei honorowego krwiodawstwa, 

dawców szpiku kostnego. 

 

 

 



FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

A. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. na terenie 

Gminy i Miasta Odolanów. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U.                      

z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 uchwały nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów przyznano środki finansowe zgodnie ze 

złożonymi wnioskami.  

Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 10/2020 z dnia                 

22 stycznia 2020 r. w celu opiniowania wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów odbyła posiedzenie w dniu  

18 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu GiM Odolanów. Celem posiedzenia była ocena 

formalna i merytoryczna wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania 

rozwoju sportu przez GiM Odolanów. Komisja zapoznała się ze złożonymi wnioskami 

sprawdzając je pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych. W wyniku 

przeprowadzonej procedury stwierdzono, że złożone wnioski spełniają wymagania i mogą 

otrzymać dofinansowanie. Komisja dokonała oceny wniosku pod względem kompletności, 

spełnienia wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej przy uwzględnieniu następujących 

kryteriów: 

1) znaczenie zadania dla Gminy i Miasta Odolanów;  

2) zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały nr 

XVI/107/12 Rady GIM Odolanów w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez GiM Odolanów;  

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;  

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;  

5) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;  

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;  

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie 

poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania 

dotacji.  

 

Komisja przedłożyła Burmistrzowi GiM Odolanów zestawienie wniosków na realizację zadań 

z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów wraz z propozycją 

wysokości dotacji. 



Wysokość przyznanych dotacji dla poszczególnych zadań określa poniższa tabelka: 

1. 2. 3. 4. 

L.p. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Wysokość 

przyznanych 

środków 

pulicznych 
1. Międzyzakładowy 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Odolanovia” 

Szerzenie piłki nożnej 

wśród dzieci i dorosłych 

na poziomie lokalnym, jak 

i wojewódzkim. 

180 000,00 zł. 

2. Miejsko Gminne –

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w 

Odolanowie 

Wspieranie  i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu na 

terenie Gminy i Miasta 

Odolanów w 2021 r. 

45 000,00 zł. 

3. Stowarzyszenie 

Sportów Walki „Center 

– team” 

Bądź silny, bądź sprawny - 

kickboxing dla każdego. 

11 000,00 zł. 

4. Ludowy Zespół 

Sportowy 

„Tarchalanka” 

Tenis stołowy z 

Tarchalanką dla 

wszystkich. 

6 000,00 zł. 

5. Ludowy Zespół 

Sportowy 

„Tarchalanka” 

„90 minut” 21 000,00 zł. 

 

6. 

Ludowy Klub 

Sportowy „Gorzyce 

Małe” 

Tenis stołowy – "Sport dla 

każdego" 

9 000,00 zł. 

7. Ludowy Klub 

Sportowy „Czarni” w 

Wierzbnie 

Wspieranie szkoleń dzieci 

młodzieży i seniorów w 

różnych dyscyplinach 

sportowych 

28 000,00 zł. 

8. Uczniowski Klub 

Sportowy 

„CZEMPION”  

Szkółka kolarstwa 

górskiego i organizacja 

wyścigów kolarskich 

8 000,00 zł. 

9. Klub Sportowy 

Bonikowia Boników 

Upowszechnianie sportu w 

środowisku wiejskim 

17 000,00 zł. 

 



B. Zlecanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

(wpłynęło sześć ofert): 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dnia 7 czerwca 2021r. do Urzędu Gminy i 

Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-

Edukacyjnego „Jagiellończyk” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w formie wsparcia pod nazwą: Tenis dla wszystkich. Wnioskowana kwota 

dotacji wynosiła  1 500,00 zł. Treść oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i 

Miasta w Odolanowie, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w 

Odolanowie. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi, co do 

oferty. Zarządzeniem nr 45/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 czerwca 

2021r. uznając celowość realizacji zadania w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu przyznano dotację w kwocie: 1 500,00 zł. 

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dnia 18 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy i 

Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Tarchalanka” na 

realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie wsparcia pod 

nazwą: VI Polska biega w Tarchałach o Puchar Burmistrza GiM Odolanów. Wnioskowana 

kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Treść oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy i Miasta w Odolanowie, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w 

Odolanowie. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi, co do 

oferty. Zarządzeniem nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 

2021r. uznając celowość realizacji zadania w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, przyznano dotację w kwocie: 5 000,00zł. 

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057) dnia 8 września 2021 r. do Urzędu Gminy i 

Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum 

w Odolanowie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 

formie wsparcia pod nazwą: Wycieczki aktywnych Seniorów - Seniorów na Plus. Wnioskowana 

kwota dotacji wynosiła 4 000,00 zł. Treść oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy i Miasta w Odolanowie, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w 

Odolanowie. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi, co do 

oferty. Zarządzeniem nr 81/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 września 

2021r. uznając celowość realizacji zadania w zakresie: Działalności na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyznano 

dotację w kwocie: 4 000,00zł. 

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057) dnia 17 września 2021 r. do Urzędu Gminy i 

Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-

Edukacyjnego „Jagiellończyk” na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego 



konkursu ofert w formie wsparcia pod nazwą: UTW 2021. Wnioskowana kwota dotacji 

wynosiła 10 000,00 zł. Treść oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 

w Odolanowie, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi, co do oferty. 

Zarządzeniem nr 89/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2021r. 

uznając celowość realizacji zadania w zakresie: Działalności na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyznano dotację w 

kwocie: 10 000,00zł. 

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dnia 20 września 2021r. do Urzędu Gminy i 

Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, 

Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym "Razem Raźniej" na realizację zadania 

publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie wsparcia pod nazwą: Zajęcia 

dodatkowe w świetlicy GOOD START. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła   

2 500,00 zł. Treść oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w 

Odolanowie, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Każdy 

w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi, co do oferty. Zarządzeniem 

nr 88/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2021r. uznając celowość 

realizacji zadania w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

przyznano dotację w kwocie: 2 500,00 zł. 

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dnia 14 października 2021r. do Urzędu Gminy 

i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportów Walki Center Team 

Odolanów na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie 

powierzenia pod nazwą: Po tytuł mistrza Europy! Wnioskowana kwota dotacji wynosiła  

4 000,00 zł. Treść oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w 

Odolanowie, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Każdy 

w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mógł zgłosić uwagi, co do oferty. Zarządzeniem 

nr 94/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 października 2021r. uznając 

celowość realizacji zadania w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu przyznano dotację w kwocie: 4 000,00 zł. 

 

ROZLICZENIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DOTACJI UDZIELONEJ 

NA ZADANIA PUBLICZNE 

W 2020 r. z organizacjami pozarządowymi podpisano na podstawie uchwały o sporcie 

9 umów, natomiast w trybie pozakonkursowym na podstawie art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 6 umów. Zgodnie z 

zapisem w umowach, organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych. Sprawozdania zostały złożone w terminach określonych w umowach. 

Sprawozdania poddano kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.  

 



POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  

Pozafinansowymi formami współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi                                

a samorządem lokalnym były: 

a) promocja lokalnych organizacji poprzez rozpowszechnianie najciekawszych zadań, 

inicjatyw, programów realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

b) aktualizowanie i rozbudowywanie informacji o organizacjach pozarządowych 

działający na terenie Gminy i Miasta Odolanów, 

c) informowanie o szkoleniach organizowanych dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, 

d) współudział gminy w organizacji szkoleń i konsultacji w celu zwiększenia 

profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

e) udostępnianie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, lokali na spotkania, szkolenia i konferencje, 

f) udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, 

g) współpraca i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność 

z innych źródeł niż budżet gminy poprzez m.in. informowanie o aktualnych konkursach, 

h) promowanie wolontariatu, 

i) promowanie przekazywania 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku 

publicznego działające na terenie gminy. 

 

 

        Burmistrz 

/-/ Marian Janicki 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Odolanów, dnia  25 kwietnia 2022 r. 

Sporządziła: Agnieszka Skobejko-Przybylak 


