
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PIERZCHNICA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2020 
 

 

 

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

i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przedkładam sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy Gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi za 2020 r. 

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty uchwałą 

Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 

 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020r. określono zadania 

priorytetowe w zakresie: 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- edukacji, oświaty i wychowania w tym prowadzenie społecznej szkoły, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób, 

- kultura i sztuka, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

Program współpracy na 2020 r. przewidywał współpracę na płaszczyźnie finansowej  

i pozafinansowej. 

 

W 2020 r. w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono cztery konkursy na 

realizację zadań publicznych. Konkursy dotyczyły zadań z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii, 

4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

 

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej 

Realizacja zadania została zlecona Społecznemu Ruchowi Trzeźwości.  Zadanie polegało na 

zorganizowaniu pomocy żywnościowej dla potrzebujących mieszkańców gminy Pierzchnica.  

W ramach tego projektu przywieziono i rozdystrybuowano 16 443 kg produktów żywnościowych 

o wartości 74 941,69zł. Sprowadzone artykuły spożywcze przekazano w postaci paczek 

żywnościowych dla 156 rodzin obejmując pomocą 350 najbardziej potrzebujących osób z terenu 

gminy Pierzchnica. W realizację projektu stowarzyszenie wniosło wkład finansowy w wysokości 

100 zł, oraz pracę własną o wartości 1 020 zł.  W trakcie realizacji projektu nieodpłatnie świadczyło 

pracę 3 osoby.  

 

 

 



Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 

W 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs na realizacje zadania publicznego mającego na celu 

realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020. W konkursie nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

przeciwdziałanie narkomanii  

Realizacja zadania została zlecona Społecznemu Ruchowi Trzeźwości w Pierzchnicy.  W ramach 

realizacji projektu przeprowadzono pogadanki dla klas IV-VIII szkół w Pierzchnicy i w Drugni oraz  

i konkurs plastyczny w szkole w Drugni. Zakupiono również ulotki i plakaty wskazujące na 

negatywne skutki nadużywania narkotyków i substancji psychoaktywnych. Ulotki zostały 

rozdysponowane wśród uczniów i rodziców szkół.  

W realizację projektu stowarzyszenie wniosło wkład finansowy w wysokości 253,01 zł, oraz pracę 

własną o wartości 153 zł.  W trakcie realizacji projektu nieodpłatnie świadczyło pracę 4 osoby.  

 

Zadanie z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Zadanie pod nazwą „Edukacja ruchowa dla seniora” realizowane było przez Fundację Dom Seniora 

im. Sue Ryder w Pierzchnicy. W ramach tego zadania prowadzono 6 wykładów na temat „Jak 

zdrowo się odżywiać” oraz zorganizowano 144 godziny ćwiczeń usprawniających dla 50 seniorów 

z terenu gminy Pierzchnica. W realizację projektu fundacja wniosła wkład finansowy w wysokości 

107,51 zł, oraz pracę wolontariusza o wartości 1 080 zł.  Przy realizacji projektu zaangażowany był 

1 wolontariusz.  

 

Ponadto gmina prowadziła współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi na podstawie 

innych ustaw: 

- ustawy o sporcie z Klubem Sportowym POLANIE w Pierzchnicy, 

- ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ze Stowarzyszeniem Sportowo-Kulturalnym w Drugni 

w zakresie prowadzenia Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni 

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z jednostkami ochotniczej straży pożarnej. 

 

Podmioty realizujące zadania publiczne przedłożyły sprawozdania końcowe w wyznaczonym 

terminie, otrzymane środki finansowe zostały rozliczone prawidłowo. 

 

W ramach współpracy pozafinansowej podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

mogły korzystać na preferencyjnych warunkach z lokali i nieruchomości gminnych.  

Gmina Pierzchnica zajmowała się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, 

udostępniała niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania i rozliczania 

dotacji.  

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego 

sprawozdania. 



Zestawienie udzielonych i rozliczonych dotacji  za 2020r. 

 

Lp. Nazwa organizacji/ jednostki Przeznaczenie dotacji Kwota dotacji 
Ogólna wartość 

zadania 

 

Dotacje przyznane w drodze konkursu na wspieranie zadań publicznych (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) 

 

1.  

Społeczny Ruch Trzeźwości w 

Pierzchnicy 

Działalność przeciwdziałania narkomanii – projekt 

„DOPALACZE – POWIEDZ NIE ”  

3 000,00 3 406,01 

2.  Pomoc społeczna – „Z POMOCĄ DLA 

POTRZEBUJĄCYCH 2020” 

1 473,70 2 593,70 

3.  Fundacja Dom Seniora  

im. Sue Ryder w Pierzchnicy 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

EDUKACJA RUCHOWA DLA SENIORA 

9 900,00 11 015,51 

 

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  

4.  Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne  

w Drugni 

 

Na prowadzenie szkoły podstawowej 1 112 149,62 1 112 149,62 

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 269 259,12 269 259,12 

 

Dotacja udzielona na wsparcie rozwoju sportu (na podstawie ustawy o sporcie) 

 

5.  Klub Sportowy POLANIE w Pierzchnicy Wsparcie projektu sportowego  

pn. „PIŁKA W GRZE 2020” 

54 008,11 67 127,88 

 

Dotacja na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  

 

6.  OSP Gumienice Zapewnienie gotowości bojowej jednostki 

ochrony przeciwpożarowej  

2 600,00 13 400,00 

 


