
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

ZA ROK 2021 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY ZĘBOWICE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI  

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
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I. WPROWADZENIE 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i 

wolontariacie (tj. Dz.U. 2020, poz. 1057 z późn. zm) oraz uchwały nr XVII/114/2020 

Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021, na organie wykonawczym jednostki samorządu 

terytorialnego ciąży obowiązek sprawozdawczy z realizacji programu współpracy za 

rok poprzedni. 

Uchwała Rady Gminy Zębowice nr XXXIX/275/10 z dnia 3 listopada 2010 r. określiła 

szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Zębowice z 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zostały ogłoszone 

Zarządzeniem Wójta Gminy Zębowice nr W.0050.65.2020 z dnia 23 października  

2020 r. 

Komunikat w sprawie ogłoszonych konsultacji został umieszczony w siedzibie urzędu 

oraz na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Nie wpłynęła żadna uwaga pisemna i ustna. 

Wobec powyższego uchwałą nr XVII/114/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia  

29 grudnia 2020 r. został przyjęty do realizacji Program Współpracy Gminy Zębowice 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Ogólna wartość środków zaplanowanych na wsparcie organizacji pozarządowych w 

Programie na rok 2021 wynosiła 140 000,00 zł. 

II. FORMY WSPÓŁPRACY 

Gmina Zębowice podejmowała współpracę z organizacjami w formie: 

1) zlecenia organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w 

ustawie, w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

realizowanych zadaniach; 

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych urzędu oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych 

zagadnień związanych z realizacją Programu, 
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c) przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, 

konferencjach, 

3) udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i 

merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa. 

 

III. OTWARTE KONKURSY OFERT 

Rada Gminy Zębowice w uchwale budżetowej określiła wysokość środków 

przeznaczonych na realizację zadań ze sfery publicznej wykonywane przez 

organizacje pozarządowe: 

• Na zadanie w zakresie pomocy społecznej w wysokości – 110 000,00 zł, 

• Na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości – 36 000,00 zł. 

Konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2021 (zgodnie z ustawą o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego ogłoszono w zakresach: 

1) pomocy społecznej 

Konkurs ogłoszono dnia 7 stycznia 2021 r. 

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Zębowice – 110 000,00 zł. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę i rekomendowała organizację do 

zawarcia umowy. 

Umowę na realizację zadania podpisano dnia 1 marca 2021 r. 

Termin realizacji zadania: do 31.12.2021 r. 

Nazwa oferenta Wnioskowana dotacja Cel przeznaczenia dotacji 

Caritas Diecezji Opolskiej 110 000,00 zł 

• wynagrodzenia personelu 
medycznego; 

• zakup materiałów (paliwo, 
leki, środki medyczne i 
inne); 

• różne opłaty i składki 
związane z działalnością 
organizacji; 

 

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sporty 

Konkurs ogłoszono dnia 7 stycznia 2021 r. 

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Zębowice – 36 000,00 zł 

Wpłynęły 2 oferty. 
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Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 2 oferty i rekomendowała organizacje 

do zawarcia umowy. 

Umowy na realizację zadań podpisano dnia 1 marca 2021 r. 

Termin realizacji zadań: do 31.12.2021 r. 

 

Nazwa oferenta 
Wnioskowana 

dotacja 
Cel przeznaczenia dotacji 

LZS Radawie 19 000,00 zł 

• organizacja treningów na boisku i na 
hali; 

• utrzymanie boiska i szatni; 

• przejazdy na mecze; 

• opłaty sędziowskie, administracyjne 
i inne; 

• zakup strojów i sprzętu sportowego; 

LZS Zębowice 17 000,00 zł 

• transport zawodników na mecze; 

• utrzymanie boiska, rozbudowa 
boiska; 

• zakup sprzętu piłkarskiego; 

• opłaty sędziowskie, ubezpieczenie i 
inne; 

 

IV. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE Z BUDŻETU GMINY 

ZĘBOWICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R. 

Nazwa organizacji Otrzymana dotacja Wykorzystana dotacja 

Caritas Diecezji Opolskiej 110 000,00 zł 110 000,00 zł 

Zakres zadań zrealizowanych wg sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2021 r. 

Pomoc społeczna 
Działania zrealizowane w Stacji Opieki Caritas w Zębowicach: 
1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 690; 
2. Liczba wizyt domowych – 3 450; 
3. Wykonano 16 200 czynności pielęgniarskich, w tym czynności higieniczno 

pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne, socjalno-bytowe oraz z zakresu edukacji 
zdrowotnej; 

4. 56 osób skorzystało ze sprzętu. Wypożyczany sprzęt medyczny do domu pacjenta: 
łóżka, materace p/odleżynowe, wózki inwalidzkie, krzesełka toaletowe, chodziki, kule 
łokciowe i pachowe. 

Działania zrealizowane w Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Zębowicach: 
1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 546; 
2. Liczba wizyt w gabinecie: 3 865 
3. Wykonano 16 450 zabiegów: zabiegi z zakresu kinezyterapii, zabiegi z zakresu masażu, 

zabiegi z zakresu elektrolecznictwa, zabiegi z zakresu pola magnetycznego, zabiegi z 
zakresu światłolecznictwa, laseroterapia. 
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Nazwa organizacji Otrzymana dotacja Wykorzystana dotacja 

LZS Radawie 19 000,00 zł 15 304,33 zł 

Zakres zadań zrealizowanych wg sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2021 r. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
Działania zrealizowane przez LZS w Radawiu: 
1. Organizacja treningów na boisku w Radawiu (2 razy w tygodniu po 2h); 
2. Zakup strojów i sprzętu sportowego dla zawodników; 
3. Przejazdy na mecze; 
4. Utrzymanie boiska i szatni; 
5. Udział w rozgrywkach. 

Nazwa organizacji Otrzymana dotacja Wykorzystana dotacja 

LZS Zębowice 17 000,00 zł 17 000,00 zł 

Zakres zadań zrealizowanych wg sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2021 r. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
Działania zrealizowane przez LZS w Zębowicach: 
1. Liczba zawodów w rozgrywkach klasy B – 22; 
2. Liczba zajęć treningowych w roku 2021 – 30x2h=60h; 
3. Liczba zawodów kontrolnych – 3; 
4. Transport zawodników na mecze; 
5. Utrzymanie boiska; 
6. Zakup sprzętu sportowego. 

 

V. SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2021 R. 

Suma dotacji przekazanych w 2021 r. w ramach otwartych konkursów ofert: 146 000,00 zł.  

Suma wykorzystanych dotacji: 142 304,33 zł 

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 r.: 3 695,67 zł. 

LZS Radawie nie wykorzystał przyznanej dotacji w kwocie 3 695,67 zł, m.in. ze względu na 

fakt, że większość spotkań meczowych w rundzie jesiennej w 2021 r. odbywała się w Radawiu, 

a mecze wyjazdowe przesunięte zostały na wiosnę 2022 r. 

VI. PODSUMOWANIE 

Gmina Zębowice współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podmioty, które otrzymały dotacje na realizację zadania publicznego w 2021 r.: 

• zrealizowały powierzone im zadania publiczne; 

• wydatkowały dotacje zgodnie z przeznaczeniem; 

• złożyły sprawozdania końcowe z ich wykonania. 

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Zębowice: www.zebowice.pl 

Sprawozdanie sporządziła: Joanna Fassa 

 

Zębowice, dnia 26 maja 2022 r.    WÓJT GMINY ZĘBOWICE 

            /-/ Waldemar Czaja 

http://www.zebowice.pl/

