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Sprawozdanie
z realizacji „Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021”
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 2021 przyjętym Uchwałą
Nr XXIX/253/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 listopada 2020 r., Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Dęba przedkłada sprawozdanie z realizacji programu za rok 2021.
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,
 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 2021 Gmina
wspierała realizację zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W budżecie na 2021 rok zabezpieczono łącznie 25 tys. zł na zadania własne gminy
w obszarach jak poniżej:
- obszar - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 1 tys. zł
- obszar - polityka społeczna – 10 tys. zł
- obszar - turystyki i krajoznawstwa - 2 tys. zł
- obszar - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 7 tys. zł
- obszar – ochrona zdrowia – 5 tys. zł
Przebieg realizacji Programu
Zgodnie z zapisami Programu współpracy konkurs został ogłoszone w pierwszym kwartale
roku 2021:
17 marca 2021 - 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,
5) ochrona zdrowia.
Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 8 ofert na realizację zadań publicznych z tego
zakresu:
1) obszar – kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego– 1 oferta
2) obszar – polityka społeczna – 2 oferty
3) obszar – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 ofert
4) obszar – turystyka i krajoznawstwo – 0
5) obszar – ochrona zdrowia – 0
19 kwietnia -rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Przyznano następujące kwoty dotacji:

Na realizację zadania publicznego z obszaru – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa kulturowego:
1) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie – „XVII Zeszyt
historyczny” przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej
1) Nowodębskiemu Kołu Diabetyków – na zadanie – „Edukacja i profilaktyka, integracja
i wypoczynek” przyznano dotację w wysokości 2 310 zł.
2) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło nr 12 – na zadanie – „Wędkuj z nami”
przyznano dotację w wysokości 2 700 zł.
Na realizację zadania publicznego z obszaru – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Łączy nas taniec” przyznano
dotację w wysokości 1 800 zł.
2) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne na zadanie – „XXII Biegi
Uliczne” przyznano dotację w wysokości 2 000 zł.
3) KS Cygany – na zadanie – „Zawody sportowe wakacje 2021” przyznano dotację
w wysokości 1 200 zł.
4) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło nr 12 – na zadanie – „Zawody Rodzinne”
przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
5) Stowarzyszeniu Rozwoju Szkół Prymus – na zadanie – „Biegi na orientację”
przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
14 czerwca 2021 - Ogłoszenie konkursu
Z zakresu:
1) polityki społecznej,
2) turystyki i krajoznawstwa,
3) ochrony zdrowia.
Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 4 oferty na realizację zadań publicznych z tego
zakresu:
1) obszar – polityka społeczna – 2 oferty
2) obszar – turystyka i krajoznawstwo – 1 oferta
3) obszar – ochrona zdrowia – 1 oferta
2 sierpnia - Rozstrzygnięcie
Przyznano następujące kwoty dotacji:
Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej
1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadanie – „Dzień
Seniora” przyznano dotację w wysokości 2 495 zł.
2) Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Jesienne spotkania
pokoleń” przyznano dotację w wysokości 2 495 zł.
Na realizację zadania publicznego z obszaru – turystyki i krajoznawstwa:
Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Rajd po Puszczy Sandomierskiej”
przyznano dotację w wysokości 2 000 zł.
Na realizację zadania publicznego z obszaru – ochrony zdrowia:
Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Dbam o swoje zdrowie.
Zioła z lasowiackiej puszczy” przyznano dotację w wysokości 5 000 zł.

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. 2022. 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
2022” Uchwałą Nr XLV/370/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 października
2021 r.

Projekty realizowane w poszczególnych obszarach:
OBSZAR– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 1 tys. zł
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (NTSK)
Zadanie – „Zeszyt nr 16 NTSK”;
kwota wnioskowana – 1 000 zł;
kwota przyznana – 1 000 zł;
kwota rozliczona – organizacja odstąpiła od realizacji projektu i zwróciła dotację na konto
UMiG.
OBSZAR – polityka społeczna – 10 tys. zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli
Zadanie - Jesienne spotkania pokoleń;
kwota wnioskowana – 3 000 zł;
kwota przyznana –2 495 zł;
dotacja rozliczona – 2 261 zł;
odbiorców – 100 osób;
Projekt wychodził na przeciw seniorom i ich rodzin, zakładał przeprowadzenie spotkania,
które zaktywizuje całą społeczność do integracji oraz zwiększy ich wiedzę na temat tradycji,
patriotyzmu i kultury.
Nowodębskie Koło Diabetyków
Zadanie - Edukacja i Profilaktyka Integracja i Wypoczynek;
kwota wnioskowana – 2 310 zł;
kwota przyznana –2 310 zł;
dotacja rozliczona –1 110 zł;
odbiorców – 50 osób;
Zadanie „Edukacja i Profilaktyka Integracja i Wypoczynek” to wyjazd integracyjny
„ogólnopolski Dzień Diabetyka” do Przemyśla. Spotkania z prelegentami pogłębiły wiedzę
na temat cukrzycy i dolegliwości związanych z tą chorobą. Nie odbyły się planowane
spotkania w związku z problemem ze znalezieniem prelegenta, jak również brakiem
zainteresowania ze strony uczestników. Na konto zleceniodawcy zwrócono 1200 zł.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zadanie - Dzień Seniora;
kwota wnioskowana – 4 500 zł;
kwota przyznana –2 495 zł;
dotacja rozliczona – 2 495 zł;
odbiorców – 70 osób;

Zorganizowano uroczyste obchody Dnia Seniora. Jest to ważna uroczystość dla seniorów
z terenu Gminy, dająca możliwość wyjścia z domu i integracji.
Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu, Koło Nr 12 w Nowej Dębie
Zadanie – Wędkuj z nami;
kwota wnioskowana – 2 700 zł;
kwota przyznana –2 700 zł;
dotacja rozliczona – 2 700 zł;
uczestników – 81;
„Wędkuj z nami”, Zawody wędkarskie rozwijanie zainteresowań wędkarskich
i proekologicznych, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród seniorów
i osób niepełnosprawnych.
OBSZAR – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kwota – 7 000 zł
Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu, Koło Nr 12 w Nowej Dębie
Zadanie – Zawody Rodzinne;
kwota wnioskowana – 2 050 zł;
kwota przyznana –1 000 zł;
dotacja rozliczona – 1 000 zł;
uczestników – 46;
„Zawody Rodzinne”, Zawody wędkarskie rozwijanie zainteresowań
i proekologicznych, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

wędkarskich

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Zadanie – XXII Biegi Uliczne;
Kwota wnioskowana w ofercie 2 700 zł;
kwota przyznana –2 000 zł;
dotacja rozliczona – 2 000 zł;
uczestników – 200;
Biegi uliczne to impreza sportowa dla dzieci i młodzieży, które w zależności od wieku
startowały na różnych dystansach oraz dla uczestników w kategorii open. Biegi odbywały się
w centrum Nowej Dęby.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa
Zadanie - Łączy nas taniec;
kwota wnioskowana – 2 700 zł;
kwota przyznana –1 800 zł;
dotacja rozliczona – 1 800 zł;
odbiorców – 30 osób;
Tematem przewodnim projektu był taniec, który stał się pasją młodych dziewcząt należących
do zespołu mażoretek DIAMENT. Swoją pasją podzieliły się z młodszymi koleżankami
przekazując im podczas treningu swoją wiedzę i umiejętności, jednocześnie doskonaląc swój
warsztat. Na zakończenie projektu zaprezentowały swoje umiejętności mieszkańcom Gminy.
Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Prymus
Zadanie - Otwarte szkolne mistrzostwa Nowej Dęby w biegu na orientację;
kwota wnioskowana – 2 690 zł;
kwota przyznana –1 000 zł;
dotacja rozliczona – 1 000 zł;
odbiorców – 52 osób;
Zostały przeprowadzone Otwarte szkolne mistrzostwa Nowej Dęby w biegu na orientację,
w których udział wzięło łącznie 52 osoby. Zrobiona została profesjonalna mapa biegu.
Zawody pozwoliły promować ideę biegów na orientację.

Klub Sportowy Cygany
Zadanie - Zawody sportowe „Wakacje 2021”;
kwota wnioskowana – 3 100 zł;
kwota przyznana –1 200 zł;
Klub odstąpił od podpisania umowy.
OBSZAR – turystyka – 2 000 zł
Towarzystwo Włościańskie Ługi
Zadanie - Rajd po Puszczy Sandomierskiej;
kwota wnioskowana – 2 000 zł;
kwota przyznana –2 000 zł;
dotacja rozliczona – 1 999,87 zł;
odbiorców – 40 osób;
Rajd przebiegał ścieżką rowerową Tarnowska Wola-Alfredówka-Buda Stalowska. Uczestnicy
mieli możliwość poznać walory turystyczne okolic, poznać historię „Małej Ojczyzny”.
Po wycieczce odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
OBSZAR – ochrona zdrowia – 5 000 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli
Zadanie - Dbam o swoje zdrowie. Zioła z lasowiackiej puszczy;
kwota wnioskowana – 5 000 zł;
kwota przyznana –5 000 zł;
dotacja rozliczona – 4 970 zł;
odbiorców – 25 osób;
Celem projektu było podniesienia świadomości społecznej w obszarach związanych
z ochroną zdrowia i powrotem do ziołolecznictwa. Warsztaty miały za zadanie dostarczenie
wiedzy oraz praktycznych umiejętności jak wykorzystać zioła z lasów, pól i łąk w domowej
apteczce oraz jak zrobić z nich naturalne lekarstwa i kosmetyki.

Środki finansowe rozliczone z dotacji
[zł]

liczba adresatów różnych działań
publicznych

Liczba umów zerwanych,
unieważnionych, rozwiązanych za
porozumieniem stron

Liczba zawartych umów na realizację
zadania publicznego

Liczba ofert nie spełniających
wymogów
formalnych/merytorycznych

Liczba ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert

Wysokość kwot udzielonych dotacji
[zł]

Planowane środki finansowe na
dotacje dla NGO w budżecie miasta
na rok 2015
[zł]

obszar

Tabela 1. Realizacja „Programu współpracy…” –

kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa kulturowego

1 000
1 000
1
0
1
1
-

polityka społeczna

10 000
10 000
4
0
4
0
301
8 566,00

Turystyka i krajoznawstwo

2 000
2 000
1
0
1
0
40
1 999,87

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

7 000
5 800
5
0
4
1
328
5 800,00

Ochrona zdrowia

5 000
5 000
1
0
1
0
25
4 970,00

razem
25 000
25 000
12
0
11
2
694
21 335,87
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