
Sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020r. 

 

WPROWADZENIE 
 

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) organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować        

w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

 

Program współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty przez 

Radę Miejską w Pyzdrach Uchwałą nr XI/95/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. Program 

określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określał szczegółowe 

cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. 

 

CELE I FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Celem głównym programu było optymalne wykorzystanie społecznej aktywności             

w zaspokajaniu zbiorowym potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry. 

Cel ten był realizowany w szczególności poprzez: 

1. określenie zadań publicznych, przyjętych do realizacji we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

2. zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 

3. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

4. obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku korzystania z bezpłatnej 

pracy wolontariuszy, 

5. umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą 

realizacji konkretnych projektów publicznych dotychczas wykonywanych przez gminę.  

Cele szczegółowe programu stanowiły: 

1. budowanie społeczeństwa obywatelskiego Gminy, 

2. popieranie inicjatyw służących dobru społeczności Gminy, 

3. promowanie postawy zaangażowania obywatela w sprawy wspólnoty. 

 

 



Współpraca z organizacjami pozarządowymi mogła być realizowana w następujących formach: 

1. zlecenia tym organizacjom i podmiotom uprawnionym realizację zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz innych ustawach, 

2. udostępnienia nieruchomości oraz ich części na warunkach preferencyjnych 

niezbędnych do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanych       

z realizacją zadań miasta i gminy, 

3. udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet miasta i gminy, 

4. udzielenia w miarę możliwości pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami 

społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi, które 

działają na rzecz pożytku publicznego, mogła być realizowana w następujących formach: 

1. organizowania spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych 

zagadnień związanych z działalnością statutową, 

2. organizowania szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, które określają sferę 

zagadnień publicznych, 

3. utrzymywania bieżących kontaktów, 

4. popularyzowania w prasie lokalnej i witrynach internetowych gminy organizacji 

pozarządowych działających w Gminie i Mieście Pyzdry. 

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 

01.01.2020 – 31.12.2020 

 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się na następujących zasadach: 

1. rzetelności- powierzaniu lub wspieraniu realizacji zadań własnych gminy organizacjom 

pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniały efektywne wykonanie 

działań, 

2. partnerstwa- realizacja współpracy przy poszanowaniu równorzędnej pozycji podmiotu 

nie będącego strukturą samorządową, 

3. jawności- wszystkie aspekty współpracy były powszechnie dostępne. 

 

Procedura przeprowadzenia konsultacji na temat projektu Programu współpracy Gminy 

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 została wszczęta w dniu  

13 września 2019 r. Konsultacje obejmowały zasięgiem organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniu  

30 września 2019r. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych 

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry 



z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Pyzdrach (www.pyzdry.pl) oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę  

i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W dniu 30 września o godz. 14.00 odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w sprawie Programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.  Na spotkaniu 

stawiło się trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy  i Miasta Pyzdry, 

jeden z przedstawicieli usprawiedliwił swoją nieobecność na konsultacjach. Członkowie 

organizacji pozarządowych przedstawili osiągnięcia w roku 2019 oraz swoje oczekiwania 

dotyczące propozycji finansowych na rok 2020. Każda kwota wspomniana przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych została wzięta pod uwagę przy konstruowaniu 

projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020. W  wyznaczonym terminie nie zgłoszono 

żadnych uwag i opinii do przedstawionego na konsultacji projektu. Na tym konsultacje 

zakończono. 

W dniu 15 stycznia 2020 roku Burmistrz Pyzdr ogłosił otwarte konkursy ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi. Termin składania ofert upłynął dnia 5 lutego 2020r. 

 

Do oceny formalnej i merytorycznej ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego              

w Pyzdrach, Zarządzeniem Burmistrza nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku została powołana 

komisja. Na posiedzeniach w dniach 11 i 18 lutego 2020 roku komisja dokonała oceny 

formalnej ofert, biorąc pod uwagę: 

1. czy oferta została złożona w terminie, 

2. czy były wypełnione wszystkie punkty formularza oferty, 

3. czy oferta była złożona w sposób zgodny z wymaganiami szczegółowymi, 

4. czy oferta była złożona na odpowiednim formularzu, 

5.  czy oferta była złożona przez podmiot do tego uprawniony, 

6. czy oferta była złożona przez oferenta, który prowadzi działalność statutową  

w dziedzinie objętej konkursem, 

7. czy oferta była złożona na zadanie, które było realizowane na rzecz Gminy i Miasta 

Pyzdry lub jego mieszkańców, 

8. czy oferta była złożona na zadanie, którego termin realizacji mieścił się  

w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu, 

9. czy wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania spełniała kryterium określone 

w ogłoszeniu konkursowym 

a także oceny merytorycznej ofert: 

1. racjonalności i niezbędności przedstawionych kosztów z perspektywy założonych 

działań, 

2. prawidłowej kwalifikacji kosztów do poszczególnych kategorii kosztów, 

3. adekwatności i realności wysokości kosztów przyjętych w kalkulacji, 

4. uzasadnionej potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzenia diagnozy sytuacji  

i potrzeb odbiorców zadania, 

5. zgodności odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, 



6. opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji, 

7. spójności i realności zaplanowanych działań oraz realności harmonogramu, 

8. zgodności założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie oraz ich 

realności i sposobie ich monitoringu, 

9. komplementarności zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji, 

10. kwalifikacji, doświadczeniu i kompetencji osób przy udziale, których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne, 

11. wkładzie rzeczowym, 

12. wkładzie osobowym, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków, 

13. ocenie realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich 

realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu 

rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań, 

14.  doświadczeniu w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania 

wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, 

15. zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystywane 

do realizacji zadania. 

 

Protokoły z posiedzeń komisji zostały przekazane Burmistrzowi Pyzdr, który 

zaakceptował wyniki prac komisji i przyznał zaproponowane dotacje na realizację opisanych 

zadań publicznych. Przekazanie dotacji nastąpiło po podpisaniu umów. Informacje o złożonych 

ofertach i udzieleniu dotacji na realizację zadań podane zostały do publicznej wiadomości           

w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH 

W 2020 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia realizacji 

zostały ogłoszone 15 stycznia 2020 roku. 

Ogłoszenia dotyczyły realizacji zadań w sferach: 

1. Sfera kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmowała zadania 

polegające na podtrzymaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej- dotacja w wysokości 6.500,00zł, 

oraz w trybie pozakonkursowym 3.000,00zł. 

2. W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszono konkurs na 

realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - dotacja 60.000,00zł 

3. W sferze turystyki i krajoznawstwa konkurs dotyczył krajoznawstwa i organizacji 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży- dotacja 13.500,00zł. 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszenia  

o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych opublikowane zostały na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu. 



REALIZACJA PROGRAMU 

 

Na realizację zadania ze sfery kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

tj. na zadanie z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej ofertę złożył 1 podmiot: Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”. 

               Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” dofinansowana kwotą 

5.000,00zł, w zadaniu „Mapa Puszczy Pyzdrskiej” opracowała i wydała w nakładzie 1000 sztuk 

w formacie B1 nową wersję mapy turystycznej Puszczy Pyzdrskiej, na której to zaznaczone 

zostały trasy rowerowe biegnące leśnymi drogami pożarowymi o łącznej długości 400 km. 
 

Termin realizacji zadania publicznego: 01.06.2020 - 31.12.2020 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” dofinansowana kwotą 

3.000,00zł na zadanie „Rowerem po Puszczy” złożyła w dniu 17 czerwca 2020r. uproszczoną 

ofertę realizacji zadania publicznego tj. w trybie pozakonkursowym (art. 19a, Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na wsparcie wykonania murali na 

przystankach autobusowych w Pyzdrach, Tłoczyźnie i Waldze. Murale miały przyciągnąć 

uwagę turystów by zapoznali się z ofertą tras rowerowych po Puszczy Pyzdrskiej. Powierzchnia 

łączna murali wyniosła 20m2. 

 

Termin realizacji zadania publicznego: 02.07.2020 – 30.09.2020 

 

 Na realizację zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

polegającego na promocji sportu dzieci i młodzieży oraz organizowaniu masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych pozytywnie została rozpatrzona oferta złożona przez podmiot: Miejski 

Klub Sportowy Warta Pyzdry. 

 Miejski Klub Sportowy „Warta Pyzdry” dofinansowany kwotą 40.602,08 zł,                

w zadaniu „Zagraj z Wartą” poprzez organizację zajęć poświęconych rozwijaniu umiejętności 

gry w piłkę nożną chłopców i mężczyzn poniżej 16 lat i starszych z terenu Gminy i Miasta 

Pyzdry, poprawiono u nich kondycję fizyczną, zagospodarowano czas wolny dzieci, młodzieży 

oraz mieszkańców gminy. Wszystkich nauczono zasad funkcjonowania w grupie przy 

zachowaniu zasad fair play, ponadto zintegrowano biorących udział w rozgrywkach.                     

Przeprowadzono treningi w sekcji Seniora i Młodzika Starszego. Do przeprowadzenia 

treningów wybrano trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje. W związku z pandemią 

koronawirusa MKS „Warta Pyzdry” zmuszony był odwołać wszystkie treningi w okresie 

marzec- maj 2020r., zawieszone zostały także również wszystkie rozgrywki co spowodowało, 

że złożona oferta nie została zrealizowana w zakładanej kwocie. Dzięki zajęciom sportowcom 

i sukcesom zwiększyło się lokalne znaczenie MKS „WARTA PYZDRY”. 

Termin realizacji zadania publicznego: 01.03.2020 - 31.12.2020 

Na realizację zadania w sferze turystyki i krajoznawstwa polegającego na 

krajoznawstwie i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży została rozpatrzona oferta 

złożona przez podmiot: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”. 



  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” 

dofinansowane kwotą 13.500,00 zł w zadaniu „Aktywnie, czyli ciekawie” miało na celu 

rekreację, wypoczynek, kulturę, sport oraz integracje dzieci i młodzieży. Jednym                              

z podstawowych celów realizacji było wyrównanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży 

z obszarów wiejskich. Wszyscy interesująco i bezpiecznie spędzili czas wakacji letnich, mieli 

możliwość poznania walorów turystycznych i krajoznawczych naszego regionu. Organizacja 

zajęć w różnych grupach wiekowych pokazała jak miło i bezpiecznie można spędzić czas, przy 

okazji rozwijając swoje talenty i zainteresowania. Dzięki tym zajęciom rodzice mogli spokojnie 

wykonywać swoje prace w gospodarstwach domowych wiedząc, że ich dzieci spędzają czas 

wolny od zajęć lekcyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz 

wolontariuszy. W czasie spotkań, wyjazdów, pogadanek i zajęć sportowych dzieci miały 

możliwość integrowania się w grupie rówieśniczej, co budowało ich poczucie wartości oraz 

umacniało więzi społeczne. Podczas półkolonii odbywały się warsztaty taneczne, zajęcia 

sportowe, warsztaty kulinarne, wyjazdy do ZOO Safarii, do Deliparku, na stadion Lecha. Dzieci 

zwiedziły m.in. Poznań, Gniezno, Borysew, Nadwarciański Park Krajobrazowy i Wydmy 

Śródlądowe. Wyjazdy ze względu na obostrzenia musiały odbywać się w małych grupach  

i w większości na świeżym powietrzu by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. 

Wszystkie spotkania i wyjazdy odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym. Zadanie publiczne 

musiało zostać przesunięte o 14 dni w związku z panującą pandemią. 

Termin realizacji zadania publicznego: 15.06.2020 – 31.08.2020 

 

OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 
Gmina i Miasto Pyzdry współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania podmioty, które otrzymały dotację na realizację 

zadania publicznego w 2020 roku nie zostały wezwane do ich zwrotu w związku z niezgodnym 

z prawem sposobem wydatkowania. 

Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy i Miasta Pyzdry wobec 

organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie 

Gminy i Miasta Pyzdry. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach 

rzetelności, partnerstwa i jawności. Podejmowane działania i zadania były efektywne oraz          

w znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi z lokalnym samorządem. 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Rady Miejskiej                    

nr XI/95/19 z dnia 28 listopada 2019 roku. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2020r.”, niniejsze sprawozdanie 

zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w formie informacji do dnia 31 maja 2021 roku a 

następnie zostanie opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.  

 

Sporządziła:                                                                                         Burmistrz Pyzdr 

/-/ Jolanta Fajka                                                                    /-/ Przemysław Dębski 


