SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Programu współpracy Gminy Chocianów z organizacjami
pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

WSTĘP
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy za rok poprzedni.
„Program współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 r.” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII.224.2020 Rady Miejskiej
w Chocianowie z dnia 26 listopada 2020 r. Określał on obszary, zasady oraz formy współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zawarł w swojej treści wykaz zadań priorytetowych, będących
podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości Gminy a realizowanych przez
organizacje pożytku publicznego.
W ww. rocznym Programie określono sposób oceny jego realizacji, tj. na podstawie sprawozdania,
które powinno zawierać: formy współpracy, rodzaj zadań publicznych zlecanych i realizowanych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, liczbę złożonych ofert, liczbę podpisanych umów oraz
ogólną kwotę środków finansowych wydanych na zlecane przez Gminę Chocianów zadania w ramach
realizacji Programu w 2021 roku.

FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Chocianów z podmiotami, do których kierowany był Program w roku 2021
obejmowała zarówno finansową jak i pozafinansową formę współpracy.
Dotyczyła ona w szczególności:
1) zlecania podmiotom Programu zadań publicznych, poprzez wspieranie zadań wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3) nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń stanowiących własność
Gminy Chocianów,
4) wspierania zadań (wspólna realizacja) bez konieczności udzielania dotacji.

WSPÓPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez wspieranie zadań publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W roku 2021 Gmina Chocianów ogłosiła 11 otwartych konkursów ofert na realizację 11 zadań
publicznych oraz przeprowadziła 6 postępowań na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. zleciła realizację zadań z pominięciem
otwartego konkursu ofert. Dofinansowane zostały zadania w następujących dziedzinach:
1) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
2) kultura fizyczna,
3) kultura,

4) edukacja wychowawcza.
W 2021 roku organizacje pozarządowe złożyły w ww. konkursach łącznie 11 ofert. Szczegółowe
informacje ilustruje poniższa tabela.

l.p.

1.

2.

Konkurs

Kultura fizyczna –
wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie sportu
w mieście Chocianów polegającego
na: objęciu szkoleniem w zakresie gry
w piłkę nożną dzieci, młodzież
i dorosłych z terenu miasta
Chocianów, organizacji zawodów,
przygotowaniu do rozgrywek
sportowych, propagowaniu
współzawodnictwa sportowego
i czynnego w nim udziału oraz
utrzymaniu boisk i obiektów
sportowych na okres trwania rundy
wiosennej w 2021 r. (1)
na okres trwania rundy jesiennej
w 2021 r. (2).
Kultura fizyczna –
wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie sportu
w sołectwie Trzebnice polegającego
na: objęciu szkoleniem w zakresie gry
w piłkę nożną dzieci, młodzież
i dorosłych z terenu sołectwa
Trzebnice, organizacji zawodów,
przygotowaniu do rozgrywek
sportowych, propagowaniu
współzawodnictwa sportowego
i czynnego w nim udziału oraz
utrzymaniu boiska i obiektów
sportowych na okres trwania rundy
wiosennej w 2021 r. (1)
na okres trwania rundy jesiennej
w 2021 r. (2).

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
zawartych
umów

2

2

Wysokość
kwoty
dofinansowania
termin realizacji
zadania
65.000,00 zł (1)
24.02.2021 r. –
31.07.2021 r.

Realizator
zadania
Klub Sportowy
„Stal”
Chocianów

65.000,00 zł (2)
01.08.2021 r. –
31.12.2021 r.

2

2

12.500,00 zł (1)
24.02.2021 r. –
31.07.2021 r.
12.500,00 zł (2)
01.08.2021 r. –
31.12.2021 r.

LKS „Arka”
Trzebnice

3.

4.

5.

Kultura fizyczna –
wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie sportu
w sołectwie Chocianowiec
polegającego na: objęciu szkoleniem
w zakresie gry w piłkę nożną dzieci,
młodzież i dorosłych z terenu sołectwa
Chocianowiec, organizacji zawodów,
przygotowaniu do rozgrywek
sportowych, propagowaniu
współzawodnictwa sportowego
i czynnego w nim udziału oraz
utrzymaniu boisk i obiektów
sportowych na okres trwania rundy
wiosennej w 2021 r. (1)
na okres trwania rundy jesiennej
w 2021 r. (2).
Kultura fizyczna –
wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie sportu
w sołectwie Parchów polegającego na:
objęciu szkoleniem w zakresie gry
w piłkę nożną dzieci, młodzież
i dorosłych z terenu sołectwa
Parchów, organizacji zawodów,
przygotowaniu do rozgrywek
sportowych, propagowaniu
współzawodnictwa sportowego
i czynnego w nim udziału oraz
utrzymaniu boisk i obiektów
sportowych na okres trwania rundy
wiosennej w 2021 r. (1)
na okres trwania rundy jesiennej
w 2021 r. (2).
Kultura fizyczna –
wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie sportu
w sołectwie Szklary Dolne
polegającego na: objęciu szkoleniem
w zakresie gry w piłkę nożną dzieci,
młodzież i dorosłych z terenu sołectwa
Szklary Dolne, organizacji zawodów,
przygotowaniu do rozgrywek
sportowych, propagowaniu
współzawodnictwa sportowego
i czynnego w nim udziału oraz
utrzymaniu boisk i obiektów
sportowych na okres trwania rundy
wiosennej w 2021 r. (1)
na okres trwania rundy jesiennej
w 2021 r. (2).

2

2

12.500,00 zł (1)

LZS „Kryształ”
Chocianowiec

24.02.2021 r. –
31.07.2021 r.
12.500,00 zł (2)
01.08.2021 r. –
31.12.2021 r.

2

2

10.000,00 zł (1)

MKS „Victoria”
Parchów

09.03.2021 r. –
31.07.2021 r.
10.000,00 zł (2)
01.08.2021 r. –
31.12.2021 r.

2

2

12.500,00 zł (1)
26.02.2021 r. –
31.07.2021 r.
12.500,00 zł (2)
01.08.2021 r. –
31.12.2021 r.
Zwrot
niewykorzystanej dotacji
nastąpił w dniu
16.03.2022 r.
w wysokości
1.542,63 zł

WTS „Relaks”
Szklary Dolne

6.

Kultura fizyczna –
Upowszechnianie gry w rugby
w mieście Chocianów w 2021 r.

1

1

20.000,00 zł

Klub Rugby
Miedziowi Lubin

22.04.2021 r. –
31.12.2021 r.

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Chocianów przyznała stowarzyszeniom dotacje
w łącznej wysokości 245.000,00 zł. Jednakże w wyniku zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez
WTS „Relaks” Szklary Dolne kwota wykorzystanej dotacji wynosiła 243.457,37 zł.
W 2021 roku podmioty, do których kierowany był Program złożyły 6 ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie tj. zlecenie realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Dotyczyły one zadań, których czas realizacji nie przekraczał 3 miesięcy a kwota udzielonego wsparcia
była niższa niż 10.000,00 zł. Po rozpatrzeniu przedłożonych ofert zawarto 6 umów. Szczegółowe
informacje ilustruje poniższa tabela.

l.p.

1.

2.

3.

4.

Konkurs

Liczba
złożonych
ofert

Ochrona i promocja zdrowia oraz
pomoc społeczna –
„Dbajmy o nasze zdrowie” – turnus
rehabilitacyjny w Międzywodziu.

1

Kultura fizyczna, edukacja
wychowawcza –
Prowadzenie zajęć edukacyjnosportowych dla dzieci jako formy
przeciwdziałania uzależnieniom –
wybieram piłkę.
Ochrona i promocja zdrowia oraz
pomoc społeczna –
Integracja osób starszych –
zorganizowanie wycieczki oraz
spotkania integracyjnego z okazji Dnia
Seniora.

1

Edukacja wychowawcza –
„Moja wyobraźnia czyni mnie
bohaterem” – stop uzależnieniom
i agresji.

1

Wysokość
Liczba
kwoty
zawartych dofinansowania,
umów
termin realizacji
zadania
1
4.000,00 zł
11.08.2021 r. –
30.09.2021 r.

1

6.000,00 zł

Realizator
zadania
Chocianowskie
Stowarzyszenie
Pomocy
Dzieciom
i Dorosłym
Specjalnej
Troski
Fundacja
„Sport-Koncept”

15.11.2021 r. –
23.12.2021 r.

1

1

5.000,00 zł
06.10.2021 r. –
15.11.2021 r.

1

10.000,00 zł
10.06.2021 r. –
31.08.2021 r.

Oddział
Rejonowy
Polskiego
Związku
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów
w Chocianowie
Parafia
RzymskoKatolicka p.w.
Wniebowzięcia
NMP
w Chocianowie

5.

Kultura –
„Kreatywna jesień”.

1

1

1.000,00 zł
03.11.2021 r. –
15.12.2021 r.

6.

Kultura fizyczna, edukacja
wychowawcza –
„Aktywność fizyczna szansą na lepszą
jakość życia”.

1

1

Zwrot
niewykorzystanej dotacji
nastąpił w dniu
30.12.2021 r.
w wysokości
15,65 zł
4.000,00 zł
07.12.2021 r. –
31.12.2021 r.

Stowarzyszenie
Rękodzieła
Ziemi
Chocianowskiej

UKS przy Szkole
Podstawowej
w Chocianowie

Kwota dofinansowania zadań realizowanych na podstawie art. 19a wyniosła 30.000,00 zł. Jednakże
w wyniku zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rękodzieła Ziemi
Chocianowskiej kwota wykorzystanej dotacji wynosiła 29.984,35 zł.
Łącznie Gmina Chocianów przekazała podmiotom Programu dotacje z uwzględnieniem procedury
konkursowej oraz trybu z pominięciem konkursów ofert w wysokości – 275.000,00 zł. Łączna
wysokość wykorzystanych dotacji w 2021 r. wyniosła 273.441,72 zł.

Poniżej przedstawiam zestawienie podmiotów, które realizowały zadania dofinansowywane
ze środków Gminy Chocianów.
Lp.

Podmiot

1.

Klub Sportowy „Stal” Chocianów

2.

Wysokość dotacji
w zł

Zwrot w zł

Wykorzystanie
w%

130.000,00 zł

0,00 zł

100%

LKS „Arka” Trzebnice

25.000,00 zł

0,00 zł

100%

3.

LZS „Kryształ” Chocianowiec

25.000,00 zł

0,00 zł

100%

4.

MKS „Victoria” Parchów

20.000,00 zł

0,00 zł

100%

5.

WTS „Relaks” Szklary Dolne

25.000,00 zł

1.542,63 zł

93,83%

6.

Klub Rugby „Miedziowi” Lubin

20.000,00 zł

0,00 zł

100%

7.

Chocianowskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Dorosłym
Specjalnej Troski

4.000,00 zł

0,00 zł

100%

8.

Fundacja „Sport-Koncept”

6.000,00 zł

0,00 zł

100%

5.000,00 zł

0,00 zł

100%

10.000,00 zł

0,00 zł

100%

1.000,00 zł

15,65

98,44%

9.
10.
11.

Oddział Rejonowy PZERiI
w Chocianowie
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP
w Chocianowie
Stowarzyszenie Rękodzieła Ziemi
Chocianowskiej

12.

UKS przy Szkole Podstawowej
w Chocianowie
Razem

4.000,00 zł

0,00 zł

100%

275.000,00 zł

1.558,28 zł

99,43%

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
W roku 2021 podmioty Programu otrzymały również wsparcie o charakterze pozafinansowym.
Dotyczyły one: konsultacji, pomoc merytoryczna, użyczania sal i pomieszczeń należących do Gminy
(Regionalne Centrum Kultury, sale gimnastyczne, basen).

Sporządziła: Magdalena Durkacz
Chocianów, dnia 19.04.2022 r.

