
UCHWAŁA NR XLVII.304.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1)) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20202 r. poz. 559) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; z 2021 r. 

poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535; z 2022 r. poz. 857 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ                           

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI               

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO               

NA ROK 2021 

 

 

  

 

 

 

 

Maj 2022 

Załącznik do uchwały Nr XLVII.304.2022

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 maja 2022 r.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOLUB- DOBRZYŃ Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2021 

URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

Wstęp 

   Rada Gminy Golub-Dobrzyń uchwałą Nr XXV.168.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęła 

Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn. zm), nakładając na organ 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z założeniami programu, Wójt Gminy jest zobowiązany 

do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu.  

   Celem programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy, polegające na rozpoznaniu i zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności obywatelskiej w rozumieniu problemów 

lokalnych. Cel ten realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej, a jako 

zadania priorytetowe samorządu gminnego w roku 2021 określono zadania z zakresu:  

1. Integracji organizacji i innych podmiotów działających na terenie Gminy. 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez alternatywne 

formy spędzania czasu wolnego. 

3. Promocję sportu, rekreacji, turystyka, krajoznawstwo, kultury, sztuki i dziedzictwa 

narodowego w środowisku lokalnym. 

4. Realizację programów profilaktycznych, konkursów i imprez okolicznościowych 

mających na celu ograniczenie zjawisk uzależnień i patologii społecznych. 

 

   Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem 

działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, zrzeszają 

bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. 

Stowarzyszenia, fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne 

działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i gminy 

przynosi efekty poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życie 

mieszkańców.  

   Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego 

zaspokojenia potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi  

   W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

stanem epidemii oraz związanymi z tym stanem obostrzeniami, co do przeprowadzania zajęć 

sportowych i integracyjnych oraz obostrzeniami, co do gromadzenia się ludzi realizacja 

zakładanych celów była bardzo utrudniona. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOLUB- DOBRZYŃ Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2021 

URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

Współpraca o charakterze finansowym  

   W ramach współpracy finansowej w 2021 r. na realizację rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi wydatkowano łączną kwotę 9 000,00 zł, przy planie 50 000,00 zł. 

 

   Współpraca Gminy o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.  

   W 2021 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na zasadach i w trybie określonym uchwałą 

Nr V/12/11 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Golub-

Dobrzyń. 

   W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęła jedna oferta na realizację zadania, która uzyskała 

dofinansowanie. 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

(zł) 

1. 

Ludowy Klub Sportowy ZRYW 

Wrocki 

Wrocki, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Przygotowanie oraz udział drużyny 

seniorów w rozgrywkach ligowych 

piłki nożnej w roku 2021, 

organizowanych przez Kujawsko-

Pomorski Związek Piłki Nożnej w 

Bydgoszczy 

9 000,00 

RAZEM 9 000,00 

 

   Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w całości. Nie nastąpiło jej zmniejszenie ani zwrot 

niewykorzystanych środków do budżetu gminy. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym  

 

   Współpraca Gminy Golub-Dobrzyń o charakterze pozafinansowym z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 

polegała w szczególności na:  

− wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło prawidłowo 

diagnozować problemy i potrzeby mieszkańców, 

− obejmowaniu patronatem honorowym imprez organizowanych przez Stowarzyszenia, 

− promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 

− wspólnej organizacji wydarzeń i realizacji programów,  

− pomoc przy wyszukiwaniu grantów i dotacji z innych źródeł niż budżet gminy, 

− użyczaniu pomieszczeń należący do gminy 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOLUB- DOBRZYŃ Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2021 

URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

− konsultowaniu z wyżej wymienionymi organizacjami projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 

 

 

Podsumowanie 

 

   W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące 

współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. 

   Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy samorządu z 

organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu pomiędzy lokalnym 

samorządem a III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji w rocznej perspektywie. 

   Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, prowadzenia efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu 

działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie 

udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządzone przez:  

Małgorzatę Mierzejewską 

Biuro Promocji 

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń 
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Uzasadnienie 

Program współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Golub-
Dobrzyń uchwałą NR XXV.168.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 
poprzedni. 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 roku, 
jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu z III sektorem, opartej na ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na rocznym programie współpracy Gminy 
Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi. W związku z powyższym podjęcie w/wym. uchwały jest 
w pełni uzasadnione. 
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