
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.470.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie  przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2020 

Na podstawie 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 Wilków zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Wilkowie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 
Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za rok 2020 - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków. 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.470.2021 

Wójta Gminy Wilków 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za rok 2020 

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 Wilków  w terminie do 31 maja każdego roku 
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został przez Radę 
Gminy w Wilkowie uchwałą Nr IX.67.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Realizacja programu wiązała się z szeroko rozumianą promocją i upowszechnianiem działalności dla 
dobra wspólnoty samorządowej. Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o bieżący monitoring 
współpracy i analizę sprawozdań organizacji z realizacji poszczególnych zadań publicznych, zleconych 
i finansowanych przez Gminę Wilków w 2020 roku. 

Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku 
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami. 

Cele szczegółowe programu obejmowały: 

1) rozwijanie aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

2) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy; 

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną 
oraz jej tradycje; 

4) zwiększenie efektywności realizowanych zadań publicznych. 

Współpraca finansowa. 

W programie określono przede wszystkim priorytetowe obszary współpracy i zadania publiczne 
w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne i zdiagnozowane potrzeby społeczne - adekwatne do 
potencjału osobowego, organizacyjnego i rzeczowego lokalnego sektora społecznego, jak również 
finansowych możliwości Gminy. Jedną z form współpracy Gminy Wilków z organizacjami 
pozarządowymi w 2020 roku, obok współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała 
ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do Gminy 
Wilków w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Zlecanie zadań może mieć charakter wsparcia, 
czyli dofinansowania realizacji zadania lub powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania. 

Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., w budżecie Gminy Wilków na 2020 rok zaplanowano 
kwotę 55.000,00 zł. 

W 2020 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Wilków Nr ORG.0050.233.2020 z dnia 
24 stycznia 2020 r., a nabór ofert trwał do 14.02.2020 r. 

W tym czasie wpłynęły trzy oferty. 

Konkurs dotyczył realizacji zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej na terenie Gminy Wilków. 
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Do konkursu przystąpiły trzy podmioty, z których każdy złożył po jednej ofercie na następujące 
zadania: 

- Sport dla wszystkich - wnioskowana kwota dotacji 9.000,00 zł; 

- Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Wilków - wnioskowana kwota dotacji  
30.000,00 zł; 

- Wspieranie i propagowanie sportu na terenach wiejskich - wnioskowana kwota dotacji 25.050,00 zł. 

Komisja konkursowa rekomendowała Wójtowi Gminy Wilków następujący podział środków 
finansowych: 

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik” w Bukowiu dotację w kwocie 9.000,00 zł na 
realizację zadania w formie powierzenia - Sport dla wszystkich - kwotę 9.000,00 zł; 

- Gminnemu Klubowi Sportowemu Widawa Wilków dotację w kwocie 22.000,00 zł na realizację 
zadania w formie powierzenia -  Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Wilków; 

- Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Widawka Lubska” na realizację zadania w formie powierzenia  
- Wspieranie i propagowanie sportu na terenach wiejskich - kwotę 14.000,00 zł. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 3 podmiotami na realizację 3 zadań. 
W konkursie rozdysponowano łącznie kwotę 45.000,00 zł, w podziale na poszczególne zadania. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego zlecono także realizację zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Zlecenie realizacji zadania pn. „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie 
Wilków” przez Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu zostało ogłoszone 
zarządzeniem Wójta Gminy Wilków Nr ORG.0050.347.2020 z dnia 1 września 2020 r. Podpisano 
jedną umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego i przekazano zleceniodawcy środki finansowe 
w wysokości 5.000,00 zł. 

Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Gmina Wilków w 2020 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. 
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była pomoc techniczno 
- organizacyjna, wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np.: udostępnianie 
gminnych obiektów czy sprzętu, udzielanie w miarę możliwości pomocy przy organizacji spotkań 
przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem np. pomoc administracyjna, nieodpłatne 
udostępnianie lokali, materiałów i urządzeń technicznych. Również ważną częścią współpracy Gminy 
z organizacjami była pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali regionalnej 
jak i pomoc w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie. 

Przykłady współpracy Gminy Wilków z organizacjami: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) współorganizowanie wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlik” z Bukowia zawodów sportowych 
na terenie Gminy Wilków; 

4) organizacja spotkań i uroczystości wspólnie ze Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
„SAMI DLA SIEBIE”; 

5) organizacja spotkań i uroczystości wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów; 

6) współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilkowie; 

7) współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowiu; 

8) organizacja spotkań dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Wilkowie; 

9) organizowanie występów oraz prób zespołów: „Wilkowianie” z Wilkowa oraz „Kapela wilkowska". 
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Podsumowanie: 

Gmina Wilków realizując cele Programu współpracy w 2020 roku udzielała organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, 
jak również pomocy pozafinansowej. 

Ogłoszono jeden konkurs ofert, do którego przystąpiły 3 podmioty  na realizację 3 zadań publicznych 
w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków. Rozdysponowano 
łącznie kwotę 45.000,00 zł. 

Ponadto zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przekazano 5.000,00 zł. 

Z dotacji w kwocie 22.000,00 zł przyznanej Gminnemu Klubowi Sportowemu Widawa Wilków  
dokonano zwrotu kwoty 5,16 zł, natomiast LZS Widawka Lubska z dotacji 14.000,00 zł zwrócił 
210,00 zł. 

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Bukowiu oraz Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bukowiu w całości wykorzystali otrzymane dotacje. 

Gmina Wilków współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach związanych 
z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne 
nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana 
organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem. 

W roku 2020 nie wpłynęły do Gminy Wilków wnioski, uwagi ani zastrzeżenia do realizacji Programu 
współpracy ze strony sektora pozarządowego.
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