
,,Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020. 

 
 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,            

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

na rok 2020 przyjęty został uchwałą nr XIII/86/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia        

29 listopada 2019 r. 

1. Zlecanie organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych,                

na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzania lub wspierania wraz                        

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji. 

Na realizację zadań publicznych w 2020 r. przewidziano łączną kwotę 42.000 zł.  

W dniu 7 lutego 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację czterech rodzajów 

zadań o charakterze pożytku publicznego:  

Zadanie 1.  Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego.  

Zadanie 2.  Wspieranie,  integrację i zagospodarowanie wolnego czasu dla osób w wieku 

emerytalnym. 

Zadanie 3.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji zdrowia  

i zdrowego stylu życia. 

Zadanie 4. Rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci                    

i młodzieży.  

Wpłynęło jedenaście ofert, które zostały złożone przez: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 

„Rozdrażew”, Stowarzyszenie „Odnowa”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, Stowarzyszenie „Inspiracje, Stowarzyszenie 

„Sport Team” i Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa”. 

Konkurs ofert został rozstrzygnięty w dniu 13 marca 2020 r. w oparciu o opinie wydane 

przez  Komisje Konkursowe analizujące oferty na realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego. 

Na realizację zadań w zakresie: wspierania działań na rzecz upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje przyznano:  

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarządowi Oddziału 

Rejonowego w Krotoszynie 2.800 zł   na realizację zadania „Aktywni”, 

- Stowarzyszeniu „Odnowa” 2450 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą  

„Z kulturą z a pan brat przez 750 lat”, 



 

 

- Stowarzyszeniu „Odnowa” 5.550 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Pyrobranie”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  3.000 zł na realizację zadania 

publicznego pod nazwą  „Cullturowo”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.900 zł na realizację zadania 

publicznego pod nazwą  „Wielkanoc nadchodzi”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  2.800 zł na realizację zadania 

publicznego pod nazwą  „Święta coraz bliżej”, 

Na realizację zadań w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego 

czasu osób w wieku emerytalnym dotacje przyznano  Polskiemu Związkowi Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie w wysokości 

5.500 zł  na realizację zadania publicznego pod nazwą „Senioriada”. 

Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano: 

- Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” środki finansowe w wysokości 

5.150 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez                  

o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, szachy, warcaby 

klasyczne, piłka ręczna), 

- Stowarzyszeniu „Inspiracje” 2.500 zł na realizację zadania „III Bieg Rozdrażewskich- 

750 –lecie Rozdrażewa”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.700 zł na realizację  

zadania publicznego pod nazwą  „W zdrowym ciele zdrowy duch”, 

- Stowarzyszeniu „Sport Team” – 650 zł na realizację zadania pod nazwą –  

„Mikołajkowy turniej tenisa ziemnego”. 

Cztery umowy na realizację powyższych zadań podpisano z Polskim Związkiem 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, 

Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Rozdrażew, Stowarzyszeniem Uczniowski Klub 

Sportowy „Doliwa”     w dniu 1 czerwca 2020 r. 



Na realizację pozostałych zadań nie zostały podpisane umowy w związku z rezygnacją 

organizacji z realizacji zadań ze względu na epidemię koronawirusa i związane z tym 

obostrzenia. 

W dniu 4 marca 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania                             

o charakterze pożytku publicznego – w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,      

w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Wpłynęły dwie oferty złożone przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew i ZHP 

Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski. 

Konkurs ofert został rozstrzygnięty w dniu 8 kwietnia 2020 r. po przedstawieniu 

stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty. Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich 

„Rozdrażew” przyznano 3.300 zł na realizację zadania „Lato z jajem”, ZHP Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski  - 1.700 zł na realizację zadania 

„Harcerska Akcja Letnia”. 

Na powyższe zadania nie zostały podpisane umowy w związku z rezygnacją organizacji      

z realizacji zadań ze względu na epidemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia. 

 
2. Wspólna organizacja imprez i realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów 

będących w posiadaniu Gminy 

Organizacja imprez: 

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz związanymi z tym ograniczeniami nie odbyły się 

zaplanowane wcześniej imprezy m.in. obchody 750 lecia Rozdrażewa oraz dożynki gminne. 

Udostępnianie pomieszczeń lub terenów: 

Z obiektów, będących własnością gminy korzystają w sposób ciągły:  

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie (strzelnica), 

- Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (pomieszczenia                          

w budynku „starej szkoły”), 

Ponadto na potrzeby organizowanych wydarzeń lub spotkań w 2020 r. z obiektów gminy 

korzystały: 

- Rozdrażewskie Koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

- Rady Rodziców placówek oświatowych. 

Ponadto Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew korzysta z dzierżawy budynku byłej 

masztalarni oraz użyczenia otaczającego go gruntu. 

Wszystkie powyższe organizacje korzystały z obiektów gminy nieodpłatnie.  



3. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego z podmiotami w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych podmiotów zgodnie z uchwałą                             

Nr XLIV/235/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego              

i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 

W dniu 12 listopada 2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.    

4. Przekazywanie na stronie internetowej gminy informacji o realizacji zadań 

publicznych, możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł finansowania 

(środków unijnych, fundacji i funduszy celowych), inicjatywach, działaniach                               

i osiągnięciach organizacji oraz innych podmiotów. 

Na stronie internetowej gminy w dziale „Współpraca z ngo” zamieszczano informacje              

o ogłaszanych konkursach, spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

i szkoleniach: 

Szkolenia i konferencje: 

Na stronie zamieszczono informacje o szkoleniach organizowanych przez: 

- Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (szkolenie Tarcza 

antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe oraz szkolenie on-line „Zarządzanie 

wolontariuszami, w tym aplikacje i narzędzia”). 

Konkursy i nabory wniosków 

Na stronie gminy zamieszczano informacje o konkursach i naborach wniosków 

organizowanych przez gminę Rozdrażew oraz przez inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje): 

- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu - 

„Równać Szanse 2020”), 

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (konkurs kulinarny dla KGW„Bitwa Regionów”), 

- Zarząd Województwa Wielkopolskiego (konkurs dla organizacji prowadzących działalność 

pożytku publicznego „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”), 

- „Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(informacja o naborze wniosków           

w ramach projektu grantowego „Integracja lokalnej społeczności”), 

- Fundacja im. Stefana Batorego (konkurs dla organizacji w programie Aktywni Obywatele) , 



- Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Towarzystwem ubezpieczeń Wzajemnych (konkursy dla 

KGW i Stowarzyszeń na przygotowanie potraw kulinarnych i ozdób związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia), 

- Samorząd Województwa Wielkopolskiego (konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

„Wspieramy zadania publiczne województwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa na rzecz 

poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021”). 

- Działania i inicjatywy organizacji: 

Na stronie gminy zamieszczano przekazywane informacje o wydarzeniach organizowanych 

przez Stowarzyszenie UKS „Doliwa”, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew, 

Rozdrażewskie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie. 

 

 

          Wójt Gminy  

/-/ Mariusz Dymarski  

 


