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Sprawozdanie z  realizacji   Rocznego Programu Współpracy  Gminy 

Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za 2021r. 

 

 
Wprowadzenie 

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U.  

z 2020r. poz.1057) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji  zadań ze sfery 

publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Rada Gminy Lubsza Uchwałą Nr XXI/193/2020 z dnia 10 grudnia 2020r.  przyjęła  „ Roczny  Program 

Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami  pozarządowymi   i innymi podmiotami  prowadzącymi 

działalności pożytku publicznego na   rok 2021” . 

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

programu za rok poprzedni w terminie do 31 maja 2022r.  

 

I. Formy współpracy  

 

 W roku 2021  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 2021 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  10.02.2021r. 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 2021 przez propagowanie piłki nożnej. Termin realizacji zadania  został wyznaczony od 

01.03.2021r. do 15.12.2021 r., 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  cztery  oferty:   
 



   

 1)  Fundacji „RAVEN” z siedzibą w  Brzegu  na  realizację  

     zadania publicznego, tytuł zadania: „Propagowanie piłki nożnej wśród  

     mieszkańców Gminy, w szczególności  wśród dzieci  i  młodzieży  poprzez 

     systematyczne ćwiczenia, treningi  i rozgrywki ligowe .” ; 

 

2)   Ludowego Zespołu Sportowego „Victoria” Kościerzyce na  realizację  

       zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna to sport, w który gra się  

        umysłem” ; 

 

3)   Ludowego Zespołu Sportowego „Victoria” Dobrzyń na  realizację  

       zadania publicznego, tytuł zadania: „Gramy!-mimo wszystko” ; 

 

4)   Ludowego Zespołu Sportowego „Zryw” Szydłowice na  realizację  

       zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna  dla wszystkich ” . 

 

 Ocenę  ofert pod  względem  formalnym i merytorycznym dokonała  Komisja  Konkursowa powołana  

Zarządzeniem  Wójta Gminy Lubsza Nr WG 0050.31.2021 z dnia 23.02.2021r.   

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 12.03.2021r. 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 2021” , 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” Kościerzyce,  umowa z dnia 

       02.03.2020r. o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 18 000,00 zł;  

 

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

      02.03.2020r. o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 18 000,00 zł;  

 

- z  Ludowym  Zespołem Sportowym  „Zryw” Szydłowice, umowa z dnia 

      02.03.2020r. o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 18 000,00 zł . 

 

- z Fundacją „RAVEN” z  siedzibą w Brzegu , umowa z dnia 

      02.03.2020r. o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie   6 000,00 zł 

 
 

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  

-Nr OSW.526.3.2021 

 Z dnia  15.03.2021r. 

32 871,08 -przyznano 

18 000,00  

Otwarty 

konkurs/wsparcie 



   

Sportowy 

„Victoria” 

Dobrzyń    

- „Gramy! – mimo wszystko”  

  - od 15.03.2021r.  

   do15.12.2021r. 

- wykorzystano 

17 087,00 

realizacji zadania 

2. Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Victoria” 

Kościerzyce    

Nr OSW.526.1.2021 

 z dnia 15.03.2021r. 
aneksowana 11.08.2021r. 

-„Piłka nożna  to sport ,w który 

gra się umysłem”, 

- od 15.03.2021r. 

   do15.12.2021 r. 

26 240,00 przyznano 

18 000,00 

- wykorzystano 

 17 857,49  

Otwarty 

konkurs/wsparcie 

realizacji zadania 

3.  Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Zryw” 

Szydłowice    

Nr OSW.526.2.2021 

 z dnia 15.03.2021r.  

-„Piłka nożna  dla wszystkich”, 

- od 15.03.2021r. 

   do15.12.2021 r. 

27 097,04  przyznano 

18 000,00 

- wykorzystano 

 17 390,85 

Otwarty 

konkurs/wsparcie 

realizacji zadania 

4.  Fundacja 

„RAVEN”             

z siedzibą                

w  Brzegu 

Nr OSW.526.4.2021 

 z dnia 15.03.2021r.  

-„ Propagowanie piłki 

nożnej wśród mieszkańców 

Gminy, w szczególności  

wśród dzieci  i  młodzieży  

poprzez  systematyczne 

ćwiczenia, treningi  

 i rozgrywki ligowe”, 

- od 15.03.2021r. 

   do15.12.2021 r. 

57 400,00 przyznano 

6  000,00 

- wykorzystano 

 6 000,00 

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 2021 r. zostały  przyjęte. 

 

 

V. Inne  formy wsparcia organizacji pozarządowych w roku 2021r.  

 

     Współpraca   Gminy  w 2021r. z  organizacjami  pozarządowymi  przebiegała  na  różnych  

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

      

 

     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   LZS „Victoria” Dobrzyń - boisk sportowych we   wsi Dobrzyń; 

      2)  Stowarzyszenia   LZS „Victoria” Kościerzyce – boiska sportowego 

          we  wsi Kościerzyce; 

     3)  Stowarzyszenia   LZS „Zryw ” Szydłowice  -  boiska sportowego  

    we wsi Szydłowice; 

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

zabudowana  budynkiem  remizy OSP; 

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

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

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

     pojemniki na  odzież używaną w  Lubszy. 



   

7)  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  projektu uchwał :  

 

-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  

    ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

 

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności  

  zwierząt na terenie gminy Lubsza e  roku 2021r. 

 

-   w sprawie „ Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi  

    i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2022”  ;  

 

 

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  2021r.” 

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  2021r.  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 2021 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 2020r. poz.1057 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 

 

 

 


