
Zarządzenie WG.050.64.2020 

Wójta Gminy Lubsza  

z dnia 11 maja  2020 r.  

w sprawie przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji Rocznego 

Programu  Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570), w związku z art. 30 ust. 1 

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz  punktu 

1 części IX  Programu współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, uchwalonego 

Uchwałą Nr XLVIII/358/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 października  2018 roku  

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi 

 i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Przedkładam Radzie Gminy Lubsza, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. 

§ 2 

Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

  

 

 

                                          Wójt 

                                               Bogusław  Gąsiorowski 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.64.2020 

Wójta Gminy Lubsza 

z dnia 11 maja  2020 r. 

GMINA   LUBSZA   

 

 

                          

                          

  

 

Sprawozdanie z  realizacji   Rocznego Programu Współpracy  

Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za 2019r. 

 

 
Wprowadzenie 

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 450) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji  

zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Rada Gminy Lubsza Uchwałą Nr XLVIII/358/2018 z dnia 18 października 2018r.  przyjęła  „ 

Roczny  Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami  pozarządowymi   i innymi 

podmiotami  prowadzącymi działalności pożytku publicznego na   rok 2019” . 

Zgodnie z w/w programem Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji  

programu za rok poprzedni w terminie do 31 maja 2020r.  

 

I. Formy współpracy  

 

 W roku 2019  współpraca  z organizacjami pozarządowymi  była realizowana w 

szczególności poprzez  zlecanie realizacji zadania publicznego w formie   wsparcia  realizacji 

zadania  wraz z udzieleniem  dotacji na  dofinansowanie    jego realizacji. 

 

II. Priorytetowy obszar wsparcia 

 

W programie współpracy zaplanowano, że w roku 2019 priorytetowym obszarem współpracy 

ze sfery zadań publicznych jest obszar z  zakresu  wspierania i upowszechniania  kultury 

fizycznej „upowszechnianie  kultury fizycznej  i sportu wśród mieszkańców Gminy Lubsza”. 

 

 III. Współpraca  finansowa 

 

W okresie  sprawozdawczym , Wójt Gminy   ogłosił  14.01.2019r. otwarty konkurs ofert     na 

realizację   przez organizacje  pozarządowe i inne uprawnione podmioty  zadania publicznego  

 z zakresu  wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  wśród mieszkańców Gminy 

Lubsza   



w roku 2019 przez propagowanie piłki nożnej. Termin realizacji zadania  został wyznaczony 

od  22.02.2019r. do 15.12.2019r., przeznaczając  na ten cel 60 000,00 zł. 

Informacja o ogłoszonym konkursie została  zamieszczona  na  stronie  internetowej Urzędu , 

na stronie BIP Gminy Lubsza oraz  na  tablicy  ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w Lubszy. 

W  odpowiedzi  na ogłoszony  konkurs   wpłynęły  dwie  oferty:    

1)   Ludowego Zespołu Sportowego „Victoria” Dobrzyń na  realizację  

       zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka  łączy pokolenia  ”; 

2)   Ludowego  Zespołu Sportowego „Victoria” Kościerzyce na  realizację  

       zadania publicznego, tytuł zadania: „Nasza pasja to  futbol ”. 

 

Ocenę  ofert pod  względem  formalnym i merytorycznym dokonała  Komisja  Konkursowa 

powołana  Zarządzeniem  Wójta Gminy Lubsza Nr WG 0050.12.2019 z dnia 24.01.2019r.   

Złożone  oferty  spełniły  kryteria  określone w  ustawie z  dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku  publicznego  i o wolontariacie.    

Komisja  Konkursowa  sporządziła protokół  i przedstawiła go  Wójtowi, który  podjął  

decyzję   

o rozstrzygnięciu  konkursu  i  podpisaniu  umowy podając  do  publicznej wiadomości  w 

formie  „Ogłoszenia  Wójta Gminy Lubsza z dnia 13.02.2019r. w  sprawie wyników  

otwartego  konkursu ofert ogłoszonego na  realizacją przez  organizacje pozarządowe i inne  

uprawnione podmioty zadania  publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury  

fizycznej wśród  mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2019 „ , które  to  ogłoszenie zostało  

zamieszczone na  tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubszy, na  stronie 

internetowej  i w Biuletynie Informacji Publicznej.    

 

Z wyłonionymi oferentami  zostały nawiązane umowy  na  realizację zadania : 

  

- z Ludowym  Zespołem  Sportowym „Victoria”  Dobrzyń  umowa z dnia 

    21.02.2019r. o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 35 500,00 zł; 

 

  - z Ludowym  Zespołem  Sportowym „Victoria” Kościerzyce  umowa z dnia 

    21.02.2019r. o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 25 600,00 zł; 

  

Tryb pozakonkursowy 

W trybie  art. 19a pozakonkursowym „ małych grantów”  ofertę na realizację  zadania 

publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy. Tutaj 

kluczowym jest program współpracy. Roczny program współpracy wskazuje przedmiot 

współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz tryb i formę współpracy przy ich  realizacji. 

Oznacza  to, że  wnioski  składane  przez  organizacje pozarządowe  powinny dotyczyć  

zakresu zadań  wskazanych  w programie  współpracy . Każda oferta  podlega ocenie  pod 

kątem celowości i dostępności środków. Wyniki takiej oceny dla jednych oferentów  będą 

pozytywne, a dla innych negatywne.  Organizacja pozarządowa  zgłaszając  ofertę na  

realizację zadania  publicznego w  trybie „ małych grantów” sama określa, czy zadanie  to ma 

być  powierzone, czy wsparte.  

W ciągu 7 dni od  daty złożenia  oferty  umieszcza  się ją   w Biuletynie Informacji 

Publicznej,  na  stronie  internetowej gminy oraz  na  tablicy w siedzibie  Urzędu Gminy w 

Lubszy. W tym  okresie  można zgłaszać  uwagi  do  oferty.  

Uznanie  oferty za  celowe  powoduje  niezwłoczne  zawarcie  umowy  o wsparcie lub 

powierzenie   zadania publicznego . 

 



 Realizacja  trybu  19a „ małych grantów”  jest uproszczoną  formą  zlecenia organizacjom 

pozarządowym  realizacji zadania publicznego. Tryb ten  ma  umożliwić  w praktyce  

realizację  niedużych  przedsięwzięć  ważnych  dla  społeczności  lokalnych, które  samorząd  

uzna za celowe.   

W  trybie  pozakonkursowym  rocznie samorząd  może  przeznaczyć  nie  więcej 

 niż 20 % planowanych środków  na  zadania   zlecone  w trybie  otwartych konkursów ofert   

a dana organizacja   na  realizację  zadań publicznych morze otrzymać   maksymalnie łączną  

kwotę  wszystkich umów nie  więcej niż 20 000,00 zł. 

W trybie i zasadach określonych w art. 19a w/w  ustawy w 2019r. Gmina Lubsza  nie 

nawiązała  współpracy  na  realizację zadania  publicznego.( nie było ofert oraz środków  

finansowych w budżecie). 

 

 

IV. Szczegółowa informacja na  temat realizacji zadania publicznego z zakresu  

      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lubsza 

 

 

p. Podmiot 

realizujący 

zadanie 

- Nr umowy 

- Nazwa zadania 

-Okres realizacji 

Koszt 

całościowy 

realizacji 

zadania w 

zł. 

Kwota przyznana 

i  kwota 

wykorzystana 

dotacji 

w zł. 

Forma zlecenia 

realizacji zadań 

1. Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Victoria” 

Dobrzyń    

-Nr OSW.526.2.2019 

 z dnia 21.02.2019r. 

- „Piłka łączy pokolenia”  

  - od 22.02.2019r.  

   do15.12.2019r. 

44 5778,40  -przyznano 

33 500,00  

- wykorzystano 

33 470,32  

Otwarty 

konkurs/wsparcie 

realizacji zadania 

2. Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Victoria” 

Kościerzyce    

Nr OSW.526.1.2019 

 z dnia 21.02.2019r. 

 

-„Nasza pasja to  futbol”, 

 

- od 22.02.2019r.  

   do15.12.2019r. 

34 380,00 przyznano 

26 500,00 

- wykorzystano 

 24 734,04  

Otwarty 

konkurs/wsparcie 

realizacji zadania 

 

Zgodnie z warunkami zawartych  umów,  w terminie  30  dni od dnia  zakończenia realizacji  

zadania  publicznego,  w/w wykonawcy złożyli  sprawozdania z jego   realizacji.   

 Złożone sprawozdania  z realizacji zadania  publicznego  w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury      fizycznej    w Gminie Lubsza za 2019r.    zostały  przyjęte.    

Niewykorzystane  środki z  dotacji   na  realizację  zadania publicznego  zostały  zwrócone  na  

konto  gminy.  

 

V. Inne  formy wsparcia organizacji pozarządowych w roku 2019r.  

 

     Współpraca   Gminy  w 2019r. z  organizacjami  pozarządowymi  przebiegała  na  różnych  

płaszczyznach ,  formy tej współpracy   były uzależnione  od  potrzeb  danej  organizacji . 

      

 Działając  w oparciu o przepisy prawa   inne niż ustawa o  działalności  pożytku publicznego   

 i o wolontariacie, zgodnie :  

 



1)  z  Uchwałą Nr LIV/378/2010 Rady Gminy Lubsza  z dnia 21 października 2010r.  w    

spawie  

     trybu  postępowania przy  udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

     wykonania zleconego  zadania,  została  udzielona    dotacja celowa  dla Parafii  

     Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mąkoszycach  w 

kwocie   

    40 000,00zł   na   realizację zadania  publicznego  w  zakresie zaspokojenia potrzeb  

zbiorowych  

     lokalnej społeczności na   dofinansowanie   remontu  ogrodzenia cmentarzu parafialnym  

     w Mąkoszycach  , na działce     nr 346”. 

     Przekazana dotacja celowa  były   formą dofinansowania  realizacji zadania, koszt 

realizacji    

     całego zadania zgodnie  z kosztorysem prac remontowych wyniósł  56 345,60 zł. 

     Zgodnie z warunkami zawartej  umowy , Parafia  sprawozdaniem z  dnia 04.11.2019r.  

rozliczyła  

     realizację zadania . 

 

 

 

2) z  Uchwałą Nr XXII/161/2028 Rady Gminy Lubsza  z dnia 21 sierpnia 2008r.  w    spawie  

 określenia zasad  udzielania  dotacji z budżetu  Gminy Lubsza na  prace konserwatorskie,  

restauratorskie lub  roboty  budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

została  udzielona    dotacja celowa  dla Parafii   Rzymskokatolickiej  p.w. Nawiedzenia 

n Najświętszej Maryi Panny  w  Lubszy   w kwocie  10 000,00zł   na   sfinansowanie   

prac  koniecznych  zabezpieczających  pokrycia dachowego  do  czasu  jego  właściwego 

remontu  kościoła  parafialnego  p.w. Nawiedzenia  Najświętszej Maryi Panny  w  

Lubszy, na  działce     nr 346”. 

    Przekazana dotacja celowa  były   formą finansowania   realizacji zadania, koszt realizacji    

    całego zadania zgodnie  z kosztorysem prac remontowych wyniósł  10 000,00zł. 

    Zgodnie z warunkami zawartej  umowy , Parafia  sprawozdaniem z  dnia 20.01.2020r. 

rozliczyła  

     realizację zadania . 

 

 

 

     Gmina prowadziła współpracę  z organizacjami pozarządowymi    również    w  formie  

użyczenia  nieruchomości  na  realizację  zadań  statutowych  tych organizacji, celu 

publicznego . 

     Nawiązana  jest  umowa  bezpłatnego  użyczenia  nieruchomości  dla :  

      

    1) Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  Stobrawski  Zielony Szlak , Pokój  

         – działki  nr  446/13 położonej w Lubszy  do roku  2019,  z przeznaczeniem   

         na    umieszczenie tablicy informacyjno- promocyjnej;  

          2) Stowarzyszenia „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro” w Tarnowcu , działki  nr  

 189 o pow. 0,29 ha  w Tarnowcu do roku  2019, z  przeznaczeniem  do  

  wykorzystania jako teren rekreacyjny; 

  3)  Stowarzyszenia   LZS „Victoria” Dobrzyń - boisk sportowych we   wsi Dobrzyń; 

     4)  Stowarzyszenia   LZS „Victoria” Kościerzyce – boiska sportowego 

          we  wsi Kościerzyce; 

     5)  Stowarzyszenia   LZS „Zryw ” Szydłowice  -  boiska sportowego  



    we wsi Szydłowice; 

 6)  Stowarzyszenie  OSP Lubsza – działka nr  458  o pow. 0,15 ha  do  roku 2023, 

nieruchomość zabudowana  budynkiem  remizy OSP; 

 7)  Stowarzyszenie OSP Szydłowice – działka nr  368 o pow. 0,18 ha  

     do  wykorzystania jako teren rekreacyjno- sportowy ( plac zabaw);  

8)  Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy – przekazano grunt pod  

     pojemniki na  odzież używaną we  wszystkich sołectwach na terenie gminy. 

9)  Stowarzyszenie OSP Czepielowice  - działka nr  176  o pow. 0,02 ha  do  roku 2029. 

 

VI. konsultacje z organizacjami pozarządowymi , spotkania publiczne . 

 

Zarządzeniami   Wójta Gminy poddano  pod  konsultacje społeczne :  

 

- „ Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności  

     zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019” ; 

 

- Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2019 
 

 

 

-  „  Roczny  Program  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi  

    i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020”  ;  

 

 - Projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ; 

 

Informacje  o konsultacjach  były podane  do  publicznej  wiadomości  przez zamieszczenie 

na  stronie  internetowej Urzędu Gminy, na  stronie BIP Gminy Lubsza oraz  na  tablicy 

ogłoszeń w  siedzibie Urzędu. 

W czasie trwania  konsultacji  nie było potrzeby organizowania  spotkania publicznego.    

 

VII. Podsumowanie 

 

 Sprawozdanie z realizacji „ Rocznego Programu Współpracy  Gminy Lubsza z  

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok  2019r.” jest dokumentem  podsumowującym kolejny rok współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi 

odbywa  się na zasadach pomocniczości, suwerenności  stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. 

 

Celem nadrzędnym współpracy  w  2019r.  było pełniejsze  i efektywniejsze zaspokojenie 

potrzeb  społecznych mieszkańców Gminy  oraz  wzmacnianie rozwoju  społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez  budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminę a 

organizacjami, w tym: 

    

1)  poprawa jakości życia poprzez  pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

      mieszkańców Gminy; 



2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonaniu zadań 

publicznych; 

4) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych; 

5)  wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwoju wolontariatu; 

6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

Zgodnie  z założeniami  programu  współpracy  na 2019 rok zadanie priorytetowe  w obszarze 

działania – „ upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu wśród  mieszkańców Gminy”  

 zostało zrealizowane przez   organizacje  pozarządowe  i  tym samym   osiągnięto  cel 

nadrzędny programu współpracy.  

 

     Zgodnie z  wymogami  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

     i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r. poz.450 z poźn. zm. )  sprawozdanie    z realizacji 

programu   

      przedkłada  się  Radzie Gminy  oraz podaje do  publicznej  wiadomości przez  zamieszczenie    

sprawozdania   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza. 

 

 
 

                       Wójt 

                           Bogusław Gąsiorowski 


