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Wstęp 

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

publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki 

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

przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować  w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  Program współpracy 

Gminy Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zwany dalej „Programem”, został przyjęty 

uchwałą  Nr XV/79/2019  Rady Gminy Pionki z dnia 25 listopada  2019 r. w sprawie:  

przyjęcia programu współpracy Gminy Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Projekt uchwały 

konsultowany był zgodnie z uchwałą Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 

30.01.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania   

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

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

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji,  w formie zamieszczenia konsultowanego projektu uchwały w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pionki, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pionki z informacją o możliwości wyrażenia 

przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy    

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uwag i opinii dotyczących projektu  

w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie konsultacji 

żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do programu. 

I. Cel Programu 

Głównym celem Programu była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków  

do uczestnictwa  w życiu publicznym. 

II. Zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne 

Przedmiot współpracy stanowiła realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej – inicjatywy lokalne, w celu zaspokojenia 

potrzeb społecznych. 

Wobec powyższego w Programie określone zostały szczegółowo priorytetowe zadania, 

których realizacja może zostać dofinansowana przez gminę.  Współpraca w roku 2020 
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obejmowała realizację zadań publicznych (wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w obszarach: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

    a) upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  organizację zajęć sportowych, zawodów 

oraz    

    imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym dla dzieci i młodzieży 

2)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

    a) rozwijanie kultury poprzez edukację kulturalną, muzyczną i wychowanie przez sztukę, 

    b) organizowanie imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi oraz     

     promocją gminy, 

   c) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, pomoc przy organizowaniu 

imprez 

     promujących Gminę Pionki, 

   d) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – organizacja 

     imprez kulturowych, sportowych i rekreacyjnych; 

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; 

III. Zasady i formy współpracy 

Współpraca pomiędzy Gminą Pionki a podmiotami odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności. Przebiegała ona w formie finansowej oraz pozafinansowej. 

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom dotacji celowych na realizację 

zadań własnych w formie: 

1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, 

2) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie                           

z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy („małe granty”) 

Współpraca pozafinansowa, zgodnie z Programem, mogła odbywać się w szczególności                              

w następujących formach: 

1. pomoc w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej, 

2.  udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte, 

3. umożliwianie organizacji podejmowania przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów 

sportowych, 

4. obejmowanie honorowym patronatem przez Wójta Gminy działań i programów, 
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prowadzonych przez organizacje, 

5. promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej  

www.gmina-pionki.pl , zawierającej bazę danych o działalności organizacji pozarządowych, 

6. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

współpracującym   z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

7. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

8. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej 

działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 

9. przygotowywanie analiz i sprawozdań. 

IV. Zlecanie realizacji zadań publicznych – współpraca finansowa 

Władze Gminy Pionki współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie                                

i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. 

W 2020 r. na wsparcie lub powierzenie wykonywania zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami przeznaczono  środki finansowe w łącznej 

wysokości  295.400,00zł.  

Tryb konkursowy 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku zostały ogłoszone dwa otwarte 

konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W ramach niniejszych konkursów 

przekazano organizacjom dotacje o łącznej wartości 225.000,00 zł . 

 Wszystkie organizacje, które otrzymały w roku 2020 dotację złożyły sprawozdania, 

rozliczające otrzymane środki. 

W zakresie wspierania  zadania publicznego  zostały ogłoszone dwa otwarte 

konkursy ofert w następujących obszarach: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu 

W ramach  konkursu wpłynęły dwie oferty, złożone przez:  Gminny Klub 

Sportowy ,,Królewscy” Jedlnia oraz Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola.  Komisja 

konkursowa sprawdziła wymogi formalne i merytoryczne ofert. Wybór ofert oraz kwota 

dofinansowania określone zostały Zarządzeniem Nr 15/2020  Wójta Gminy Pionki z dnia 27 

lutego 2020r. 

 

 

http://www.gmina-pionki.pl/
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Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Nazwa organizacji, 
której została przyznana dotacja 

Nazwa zadania 
publicznego 

Kwota dotacji 

Gminny  Klub Sportowy  ,,Królewscy” 
Jedlnia             

“Zdrowa młodzież 
zdrowa przyszłość  ” 

120.000,00 zł  
Kwota została 
wykorzystana  
w całości. 
 

Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola 
“Sport zdrowe 
uzależnienie ” 

60.000,00 zł 
Kwota 23.127,17 
została zwrócona 
na konto Gminy 
Pionki terminie 
wskazanym  
w umowie 

 

 

 

Zakres realizowanych zadań: 

 

● W ramach dotacji przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie 

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

Gminny Klub Sportowy „Królewscy Jedlnia” w roku 2020 realizował zadanie pn. “Zdrowa 

młodzież zdrowa przyszłość”. Dotacja przekazana na realizację zadania pozowoliła  

na prowadzenie zajeć sportowych w sekcji piłki nożnej (cztery grupy wiekowe, ok. 80 

uczestników) oraz sekcji tenisa ziemnego (ok. 50 dzieci). Dotację przeznaczono  

w szczególności na: 

➢ zakup sprzętu sportowego 

➢ zakup odzieży sportowej 

➢ zapewnienie kadry trenerskiej 

➢ opłaty związane z rozgrywakmi w ramach ROZPN  

➢ opłaty sędziowskie 

➢ transport zawodników na mecze wyjazdowe 

➢ badania lekarskie  i rehabilitację zawodników 

➢ ubezpieczenie zawodników 

➢ obsługę medyczną 

➢ utrzymanie bazy sportowej  i organizacja meczy 

➢ dojazdy zawodników  

➢ diety dla zawodników  

➢ ekwiwalent za pranie  

 

     Treningi i zajęcia grup młodzieżowych ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zajęcia 

były prowadzone w mniejszych grupach. 

Drużyna seniorów  A –Klasy rozegrała 6 spotkań sparingowych , 17 meczy ligowych,  

1 mecz Pucharu Polski.  GKS Królewscy Jedlnia w połowie rozgrywek Ligi Okręgowej zajął  
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5 miejsce na 18 uczestniczących drużyn swojej klasie.    

Trzy drużyny sekcji piłki nożnej grupy młodzieżowej sumie rozegrało 28 meczy w tym 

ligowe i sparingowe.  W zajęciach  uczestniczyło 70 zawodników od lat 5.  W lipcu GKS  

zorganizował turniej piłki nożnej w którym uczestniczyło 10 drużyn  w tym 120 

zawodników  z terenu województwa mazowieckiego.  

 

● W ramach dotacji przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie 

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

Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola w roku 2020 realizował zadanie pn. “Sport 

zdrowe uzależnienie ”. Dotacja przekazana na realizację zadania pozowoliła  

na prowadzenie zajeć sportowych w sekcji piłki nożnej (trzy grupy wiekowe,  

ok. 35 uczestników). Dotację przeznaczono w szczególności na: 

➢ zakup sprzętu sportowego 

➢ zakup odzieży sportowej 

➢ zapewnienie kadry trenerskiej 

➢ opłaty związane z rozgrywkami w ramach ROZPN 

➢ opłaty sędziowskie 

➢ transport zawodników na mecze wyjazdowe 

➢ badania lekarskie 

➢ ubezpieczenie zawodników 

➢ obsługę medyczną 

 

     Drużyna seniorów wystąpiła w rozgrywkach B-klasy w ramach ROZPN, zajmując 

przy tym 10 miejsce. Drużyna trampkarzy wzięła udział w rozgrywkach II Ligi Okręgowej  

C1 Trampkarzy gr.1 zajmując 6 miejsce. Drużyna młodzików wzięła udział w  rozgrywkach 

II Ligi Okręgowej D2 Młodzik gr.1 zajmując 6 miejsce. Zajęcia  wszystkich grup  

odbywały się zgodnie  obostrzeniami  epidemiologicznymi.  

 

 

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. 

 

W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta, złożona przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Boni 

Angeli. Komisja konkursowa sprawdziła wymogi formalne i merytoryczne. Wybór oferty 

 i kwotę dofinansowania określa Zarządzenie  Nr 14/2020  Wójta Gminy Pionki  

z dnia 27 lutego 2020r. 
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Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 

Nazwa organizacji, 
której została przyznana 
dotacja 

Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

Stowarzyszenie Orkiestry 

Dętej Boni Angeli 

 „Zdobywanie umiejętności 
muzycznych  dzieci i młodzieży 
orkiestry Boni Angeli podczas 
zajęć i warsztatów muzycznych” 

 45.000,00 zł 
Nie wykorzystana 
kwota 900zł  została 
zwrócona na konto 
Gminy Pionki 
terminie wskazanym  
w umowie 
 

 
● Zakres realizowanych zadań: 

W ramach dotacji przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy 
 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Boni Angeli  realizowało w roku 2020  zadanie  
pn. „Zdobywanie umiejętności muzycznych  dzieci i młodzieży orkiestry Boni Angeli 
podczas zajęć i warsztatów muzycznych”. Przyznaną dotację  stowarzyszenie przeznaczyło  
w szczególności na: 

➢ zatrudnienie kapelmistrza, 

➢ zatrudnienie kapelmistrza - zajęcia indywidualne 

➢ zatrudnienie drugiego nauczyciela- zajęcia indywidualne 

➢ wynajem autokaru 

➢ realizację dźwięku i aranżację utworów muzycznych 

➢ warsztaty muzyczne 

➢ zajęcia instrumentalne, wynagrodzenie instruktora muzyki. 

Organizowane zajęcia muzyczne, pozwoliły doskonalić wśród dzieci i młodzieży 

umiejetność gry na instrumentach dętych. Zajęcia te miały charakter grupowy  

oraz indywidulany. Nabyte umiejętności prezentowane były podczas festynów, koncertów 

rozrywkowych, patriotycznych, uroczystości kościelnych.  Część zajęć odbywało się zdalnie 

(tj. na ogółnodostępnych komunikatorach z użyciem głosu i kamiery),  zgodnie  

z wytycznymi rządu w czasie pandemii.  
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Tryb pozakonkursowy („małe granty”) 
 
Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, Wójt Gminy Pionki mógł 

zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, biorąc  

pod uwagę celowość realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. 

Ubieganie się o przyznanie środków na realizację zadania publicznego w trybie 

uproszczonym wymagało spełnienia następujących warunków: 

− wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10 000 zł, 

− zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

− łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej 

lub temu samemu podmiotowi w trybie uproszczonym nie może przekroczyć kwoty 20 000 

zł w danym roku kalendarzowym. 

 
W 2020 roku złożono łącznie 9 ofert na realizację zadań publicznych w trybie 
uproszczonym. Zawarto i zrealizowano 5 umów na łączną kwotę 25.900,00 zł 
Do realizacji projektów na rzecz mieszkańców Gminy Pionki przystąpiły następujące 
organizacje pozarządowe: 

➢ Stowarzyszenie Jedlnia  
➢ Koło Gospodyń Wiejskich Jedlnianki  
➢ Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do (2 projekty), 
➢ Koło Gospdyń Wiejskich w Zalesiu rękoDZIELNE Babki 
 

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji w 
trybie pozakonkursowym: 
 

Lp. Obszar zadania 

Nazwa 
organizacji, 
której 
została 
przyznana 
dotacja 

Nazwa 
projektu 
 

Kwota  dotacji oraz 
zakres realizowanych 
zadań 

1 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji 
narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości  
oraz rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej, 
kulturowej 

 
 
Stowarzyszenie 
Jedlnia 

,,By pamięć 
trwała”. 

Kwota 8.900,00 zł 
Dotację przeznaczono  
na działania związane  
z organizacją otwarcia 
izby pamieci im. Księży 
Tadeusza i Józefa 
Gackich( wydatki 
obejmowaly druk 
folderu, zakup gablot 
wystawienniczych , druk 
tablic z fotografiami). 
Kwota została 
wykorzystana w całości. 
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2 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji 
narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej, 
kulturowej 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
Jedlnianki  

,,Żyj aktywnie” 

Kwota 2.000,00 zł 
Dotację przeznaczono  
na działania związane  
z organizacją wycieczki 
do Sandomierza. 
(wydatki obejmowały 
przwóz i bilety wstępu). 
Kwota została 
wykorzystana  
w całości. 

3 
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu             

Klub Sportowy 
Centrum Tang 
Soo Do 

,,Organizacja 
aktywności 
sportowej 
zawodników 
Klubu 
Sportowego 
Centrum Tang 
Soo Do z terenu 
gminy  

Kwota 4.000,00zł 
Dotację przeznaczono , 
na organizację  
aktywności sportowej 
zawodników podczas 
sprinków , zgrupowań  
(opłaty uczestnictwa-
startowe, koszty 
dojazdów  
i noclegów oraz 
doposażenie  sprzętu). 
Kwota została 
wykorzystana w całości. 

,,Organizacja 
udziału 
zawodników 
Klubu 
Sportowego 
Centrum Tang 
Soo Do z terenu 
gminy Pionki  
 w zgrupowaniu 
sportowym  
kickboxingu. 

Kwota 5.000,00 zł 
Dotację przeznaczono  
na udział w zgrupowaniu 
sportowym  kickboxingu 
(opłaty uczestnictwa-
startowe, koszty 
dojazdów i noclegów). 
Kwota została 
wykorzystana w całości. 

4 

Kultura , sztuka 
ochrona dóbr 
kultury i 
dziedzictwa 
narodowego  

Koło Gospdyń 
Wiejskich w 
Zalesiu 
rękoDZIELNE 
Babki 

Ziemniaczane 
Świętowanie  

Kwota 6.000,00 zł 
Dotację przeznaczono  
na utwardzenie terenu , 
zakup stołów 
 i ławek . 
Nie wykorzystana kwota 
500zł  została zwrócona 
na konto Gminy Pionki 
terminie wskazanym  
w umowie. 
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W czterech  przypadkach Organizacje zrezygnowały z realizacji zadań publicznych  

 w związku  ograniczeniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej. Pozostałe pięć zadań 

publicznych było realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących 

postępowania w sytuacji  zagrożenia koronawirusem  SARS-Cov-2. 

 

V. Współpraca pozafinansowa 

Istotną część współpracy pozafinansowej stanowi wspieranie przez Urząd Gminy 

działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Odbywa się to przede wszystkim 

poprzez promocję tych działań, pomoc przy organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie 

imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych), w tym poprzez informowanie 

mieszkańców za pomocą stron internetowych oraz wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń 

czy plakatów. Informacjo działaniach podejmowanych przez organizacje umieszczane były 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki www.gmina-pionki.pl . 

Zgodnie z Programem, współpraca pozafinansowa powinna opierać się również na 

wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu 

zharmonizowania tych kierunków. W związku z powyższym, organizacje pozarządowe 

informowane były o ogłaszanych przez Wójta Gminy Pionki konkursach. Informacje wraz z 

wzorami dokumentów zamieszczane były na stronach internetowych Urzędu Gminy Pionki 

(www.gmina-pionki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pionki 

(www.bip.gmina-pionki.pl) w specjalnie dedykowanej  zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

Kolejną formą współpracy o charakterze pozafinanswym jest konsultowanie                                    

z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Projekty aktów prawa miejscowego dotyczące 

działalności statutowej organizacji w tym przede wszystkim program współpracy Gminy 

Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, były konsultowane zgodnie z uchwałą Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy 

Pionki z dnia 30.01.2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Forma konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia określane były przez Wójta Gminy 

Pionki w drodze zarządzenia. W roku 2019 konsultacje przeprowadzane były w formach: 

zamieszczenia konsultowanego projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

http://www.gmina-pionki.pl/
http://www.gmina-pionki.pl/
http://www.bip.gmina-pionki.pl/
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Gminy Pionki, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki oraz na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Pionki  z informacją o możliwości wyrażenia przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie uwag i opinii dotyczących projektu programu. 

 Ważnym aspektem pozafinansowej współpracy Gminy Pionki z organizacjami 

pozarzadowymi jest fakt, iż działające na terenie Gminy Pionki organizacje pozarządowe, 

realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców gminy, mogły bezpłatnie korzystać                                     

z infrastruktury znajdującej się w zarządzie Gminy Pionki. Chodzi tu przede wszystkim o 

kluby sportowe, które mogły bezpłatnie korzystać z położonych na terenie Gminy boisk 

sportowych  zlokalizowanych w miejscowościach Jedlnia Kolonia i Suskowola, zgodnie z 

zawartymi umowami użyczenia. 

Ponadto wszystkie organizacje mogły korzystać z pomocy w zakresie bieżacego 

funkcjonowania,  w tym przygotowywania oferty oraz sporządzenia sprawozdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


