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Sprawozdanie  

z realizacji „Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020” 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjętym Uchwałą 

Nr XVI/115/2019  Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2019 r., Burmistrz 

Miasta i Gminy Nowa Dęba przedkłada sprawozdanie z realizacji programu za rok 2020. 

 

Współpraca Gminy z organizacjami odbywała się w formie pozafinansowej i finansowej. 

 

Pomoc pozafinansowa udzielana przez Gminę organizacjom pozarządowym 

realizującym zadania: 

 konsultacje z koordynatorem 

 promocja działań na stronie internetowej gminy, jak również w lokalnej prasie 

 pomoc organizacyjna w kontaktach z innymi podmiotami i instytucjami. 

 

 Finansowa pomoc to zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań 

własnych Gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2020 Gmina 

wspierała realizację zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

 W budżecie na 2020 rok zabezpieczono łącznie 44 tys. zł na zadania własne gminy  

w obszarach jak poniżej: 

- obszar  -  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 20 tys. zł 

- obszar -  polityka społeczna – 15 tys. zł 

- obszar  -  turystyki i krajoznawstwa -  2 tys. zł 

- obszar - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 7 tys. zł 

 

Przebieg realizacji Programu 

Zgodnie z zapisami Programu współpracy konkurs został ogłoszone w pierwszym kwartale 

roku 2020: 

 

12 lutego 2020 -  Ogłoszenie konkursu 
 z zakresu: 

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 

2)      polityki społecznej, 

3)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

4)    turystyki i krajoznawstwa. 

 

Oferty złożone w poszczególnych obszarach: 

1) obszar – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego  
 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy– kwota wnioskowana – 

3 830 zł 

Zadanie – Piknik Rodzinny „Witamy wakacje” 

 

Stowarzyszenie Veritas et Bonum – kwota wnioskowana – 4 400 zł 

Zadanie – Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 

 

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – kwota wnioskowana – 3 000 zł 

Zadanie – XVII Zeszyt historyczny 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa – kwota wnioskowana – 3 520 zł 

Zadanie – Razem w muzyce i tańcu  

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – kwota wnioskowana – 3 400 zł 

Zadanie – Jesienne Spotkania Pokoleń 

 

Towarzystwo Włościańskie Ługi – kwota wnioskowana – 6 050 zł 

Zadanie – „Moja Mała Ojczyzna”  

 

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – kwota wnioskowana – 4 500 zł 

Zadanie – „Majówka przy Zybury- trzy godzinki dla rodzinki” – „EKO świat dla naszych 

dzieci – czysto, ładnie i bez śmieci” 

 

2) obszar – polityka społeczna; 

 

Stowarzyszenie Veritas et Bonum – kwota wnioskowana – 2 430 zł 

Zadanie – wieczornica patriotyczna  „Wielcy Polacy”  

  
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Kwota wnioskowana w ofercie  

       3 660zł .   

Zadanie – Dzień Seniora 

 

      Nowodębskie Koło Diabetyków – kwota wnioskowana – 2 310 zł 

Zadanie – Cukrzyca – choroba XXI wieku 

 

Towarzystwo Włościańskie Ługi – kwota wnioskowana – 8 025 zł 

Zadanie – „Aktywni 50+” 

 

Stowarzyszenie  Koło Kobiet Osiedla Dęba – kwota wnioskowana – 2 550 zł 

Zadanie – Świadomy mieszkaniec – bezpieczny mieszkaniec  

 

      PZW - Oferta złożona po terminie 

      Zadanie – Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie 

aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba 

 

 

3) obszar – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa – kwota wnioskowana – 2 700 zł 

Zadanie – Łączy nas taniec  

 

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – kwota wnioskowana – 2 500 zł 

Zadanie – XXI Biegi Uliczne 

 

      KS Cygany - Kwota wnioskowana -  3 100 zł .   

      Zadanie – Zawody sportowe wakacje 2020 

 

     Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Prymus - Kwota wnioskowana - 6949 zł .   

      Zadanie – Otwarte szkolne mistrzostwa Nowej Dęby w biegu na orientację 

 

      PZW - Oferta złożona po terminie 
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      Zadanie – Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie 

aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba 

 

4) obszar – turystyka i krajoznawstwo  

 

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – kwota wnioskowana – 2 000 zł 

Zadanie – Rajd pieszy ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację 

 

 

 25 marca 2020 r. -rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020r., poz. 491, 

oraz Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. nr 522 z 24 marca 2020r. realizacja zadań 

założonych w ramach otwartego konkursu ofert stało się niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, 

której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań była 

epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia wprowadził 

stan epidemii od dnia 20 marca 2020r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno było m.in. 

organizować żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca obowiązywały zaostrzone przepisy 

dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi 

sytuacjami życiowymi. Realizacja zadań zaproponowanych przez oferentów była procesem 

rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiły całkowicie wywiązanie się  

z zaplanowanych działań. Ponadto nie było wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii,  

a reprezentowane przez nas podmioty miały obowiązek zapewnić beneficjentom zadań oraz 

publiczności bezpieczeństwo, co było niemożliwe. W związku z powyższym nie przyznano 

żadnej dotacji na realizację zadań złożonych w otwartym konkursie ofert. 

 

 

Realizacja Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi 

 

Zgodnie z §10 Programu współpracy, w sierpniu, rozpoczęły się prace nad 

przygotowaniem Programu współpracy na rok następny, tj. 2021.  Zespół Współpracy 

przygotował  projekt Programu, który został poddany konsultacjom społecznym.   

 

Rada Miejska przyjęła „Program Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021” Uchwałą Nr XXIX/253/2020  Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 listopada 

2020r. 


