
        

 

 

         

 

 

Sprawozdanie 

z realizacji Programu współpracy Gminy Drezdenko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania 

pożytku publicznego w 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rada Miejska w Drezdenku uchwałą nr XXII/117/2019 z dnia 27 listopada 2019 

roku przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ogólne formy, zasady 

oraz zakres współpracy organów samorządowych Gminy Drezdenko z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi na terenie gminy działalność statutową w zakresie 

odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy. Definiuje on ponadto priorytety 

zadań, których wykonanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej realizującym 

je organizacjom. 

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel realizowany był w formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące obszary zadań 

publicznych: 

1) opieka społeczna; 

2) działalność charytatywna; 

3) ochrona i promocja zdrowia; 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

7) wypoczynek dzieci i młodzieży; 

8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

10)  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

11) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

12) ratownictwo i ochrona ludności 

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Za priorytetowe działania uznano zadania wymienione w pkt 3, 4, 8, 9 i 10. 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Drezdenko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich 

wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań 

odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie 

określonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j. ze zm.). W 

2020 roku realizowano zadania w oparciu o ogłaszane konkursy ofert oraz 



zlecano zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie 

uproszczonym. 

Niektóre z organizacji z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie 

wykorzystały w pełni, lub nie mogły całkowicie wykonać wspieranych działań. 

Większości jednak stowarzyszeń udało się zrealizować założone plany. W 

niektórych przypadkach pomocna była ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) 

Łączna wysokość realizacji środków przyznanych w formie dotacji w ramach 

konkursów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 541.346,15 

zł. 

 Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Drezdenko w 2020 roku w trybie 

konkursowym oraz trybie pozakonkursowym: 

 

Lp. Nazwa podmiotu 
(liczba udzielonych dotacji) 

Kwota dotacji 
zł 

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 
469.347,05 

 
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym (2) 
3.500,00 

 

2. Klub Sportowy LUBUSZANIN (2) 184.800,00 

3. Klub Sportowy URAN TRZEBICZ (2) 26.508,53 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  3.000,00 

5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JEDNOŚLAD (2) 2.050,00 

6. Klub Sportowy RADOWIAK (2) 89.988,52 

7. Klub Sportowy NOTEĆ Stare Bielice (2) 28.500,00 

8. Stowarzyszenie „Morsy Puszczy Noteckiej” w Drezdenku 600,00 

9. Klub Sportowy RĄPIN (2) 28.500,00 

10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób 
Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia”   

2.400,00 

11. Klub Sportowy SOKÓŁ Gościm (2) 34.500,00 

12. Uczniowski Klub Sportowy DRAGON (4) 39.500,00 

13. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” (3) 3.000,00 

14. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa (2) 8.000,00 

15. Miejski Klub Lekkoatletyczny „Puszcza” (2) 14.500,00 



 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 
 

 
29.500,00 

1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Sauerianum”  

10.000,00 

2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” 3.500,00 

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 11.000,00 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób 
Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” 

5.000,00 

 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
 

 
2.499,10 

 

1. Stowarzyszenie Ochrony Sów 2.499,10 

 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

 
20.000,00 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 

19.000,00 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób 
Dotkniętych Wykluczeniem Społecznym „Spełniamy Marzenia” 

1.000,00 

 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

 
20.000,00 

1. Fundacja „Dom Wspólnoty Barka” 20.000,00 

 
RAZEM 

 

 
541.346,15 

 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone terminowo, niewykorzystane środki finansowe 

wpłynęły na konto Gminy Drezdenko. 

 

 

Sporządził: Jakub Piasecki 

podinspektor d. s. Promocji 


