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Zgodnie z zapisami 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) Wójt 

Gminy Sawin w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie 

Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Projekt rocznego Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021r został poddany 

konsultacjom na podstawie Uchwały nr XXXIX/257/10 Rady Gminy Sawin z dnia  

11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. projektem zostało umieszczone w dniu  

13 października 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie 

internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sawin w miejscu przeznaczonym do 

zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania 

swoich wniosków i uwag w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą 

elektroniczną.  

W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty,  

w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące Programu Współpracy 

Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021r 

Sprawozdanie z przebiegu oraz wyników konsultacji ww. projektu zostało 

opublikowane w dniu 29 października 2020 roku, zgodnie z § 10 ust. Uchwały  

nr V/23/15 Rady Gminy Sawin dnia 1 marca 2015 roku.  

Roczny Program Współpracy Gminy Sawin  z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Sawin Uchwałą  

nr XXI/146/20 Rady Gminy Sawin z dnia 20 listopada 2020 r. 

Następnie Uchwałą Nr XXIV/164/21 Rady Gminy Sawin z dnia  

15 lutego 2021 r. dokonała zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy 

Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2021 rok.  

Zgodnie z programem Współpraca Gminy Sawin z organizacjami opiera się na 

przyjętych wspólnie zasadach:  
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1) pomocniczości – Wójt zleca realizację zadań publicznych, a organizacje pozarządowe 

zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania 

odbiorców;  

2) suwerenności stron – partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do 

samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je 

realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie 

zaplanowanych efektów;  

3) partnerstwa – partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, 

wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie wzajemnie, wymieniają poglądy, konsultują 

pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;  

4) efektywności – partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecanie zadań 

publicznych i osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;  

5) uczciwej konkurencji i jawności – partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania  

i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań 

publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się 

o dotacje. 

Współpraca Gminy Sawin z podmiotami programu miała charakter finansowy  

i pozafinansowy. 

1. Współpraca o charakterze finansowym polegała na zleceniu realizacji zadań 

publicznych, mogła odbywać się zgodnie z zapisami Programu w formie: 

1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji;  

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji; 

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywać się mogła w formach: 

1) udostępnienia pomieszczeń urzędu; 

2) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych  

z innych źródeł niż dotacja Gminy Sawin; 

3) bieżącej wymiany informacji pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi; 

4) promowania działalności organizacji pozarządowych, ich osiągnięć oraz pomocy  

w tworzeniu jej dobrego wizerunku; 

5) wsparcia ze strony gminy w zakresie udzielania pomocy merytorycznej; 

6) udzielania rekomendacji wnioskującym o to organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom w zakresie współpracy podejmowanej z gminą. 

7) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych do 

opiniowania ofert. 

Zgodnie z Programem na realizację zadań publicznych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości do 70 000,00 

zł. Kwota faktycznie przekazanych dotacji wyniosła 70 000,00 zł, co oznacza, że żadna z 

organizacji nie zwróciła pozyskanych środków. Kwota przekazanych dotacji była wyższa 

w odniesieniu do 2020 roku o 20 000,00 zł, co stanowiło wzrost o 40 % do roku 

poprzedniego. Poniższy wykres przedstawia wysokość środków przeznaczanych na 

dotację dla organizacji pozarządowych na przestrzeni lat.  
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Wykres nr. 1 Środki przeznaczane na dotację z budżetu Gminy Sawin na lata 2018-2021. 

Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy był programem rocznym  

i obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Realizacja zadań publicznych odbyła się na podstawie otwartego konkursu ofert 

ogłoszonego przez Wójta Gminy Sawin. 

Wszystkie informacje nt. ogłoszonego konkursu ofert umieszczone zostały na 

stronie internetowej Gminy www.sawin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu. 

W 2021 roku ogłoszone zostały następujące konkursy ofert dla organizacji 

pozarządowych: 

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (ogłoszenie w terminie 

01.03.2021r.-23.03.2021r.) 

https://ugsawin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=1619836  

2. z zakresu turystyki i krajoznawstwa (ogłoszenie w terminie 22.09.2021r. 

15.10.2021r.) 

https://ugsawin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=1676391  

 

 

 

 

https://ugsawin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=1619836
https://ugsawin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=1676391
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W wyniku przeprowadzonego OTWARTEGO KONKURSU OFERT udzielono dotacji 

dla następujących podmiotów: 

 

 
 

Wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań 

publicznych w 2021 roku, przedstawiły sprawozdania z ich realizacji. W kwietniu 

przeprowadzone zostały kontrole realizacji zadań publicznych. Przeprowadzone kontrole 

nie wykazały nieprawidłowości.  

W 2021 roku realizowana była również współpraca pozafinansowa polegająca  

w szczególności na: 

- konsultacjach telefonicznych, korespondencji elektronicznej w sprawach 

związanych z realizacją i rozliczaniem zadań publicznych, przekazywanie informacji  

o szkoleniach oraz możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł innych 

niż budżet gminy, 

- udostępnianiu przez Gminę lokali i nieruchomości na prowadzenie działalności 

dla następujących organizacji: Klubowi  Sportowemu  „Sawena” oraz Klubowi 

Strzeleckiemu „Strzelec” Sawin, 

- doradztwo dla organizacji pozarządowych w obszarze narzędzi i technik 

współpracy oraz problemów zgłaszanych przez organizacje, również dotyczących 

działalności w czasie pandemii, 

Regionalne Towarzystwo Gminy 
Sawin – 17 000,00 zł – realizacja 

zadania w zakresie poprawy 
dostępności i atrakcyjności ogrodu 

zabaw w Sawinie. 

Klub Strzelecki Strzelec Sawin – 
wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu – 
5 000,00zł 

Klub Sportowy „Sawena” Sawin – 
wpieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej – 48 000,00 zł  
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Organizacje pozarządowe przez swoją działalność wsparły znacząco gminę  

w realizacji zadań skierowanych do jego mieszkańców i środowiska lokalnego. 

Powierzane zadania pozwoliły na realizację ciekawych przedsięwzięć i projektów.  

Działając dla dobra mieszkańców często wpływały na integrację różnych środowisk  

i poprawę poziomu i jakości ich życia. Program współpracy był ważnym narzędziem 

współpracy samorządu z trzecim sektorem. Jego istotą było nawiązywanie dialogu 

pomiędzy lokalnym samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz określenie 

wzajemnej relacji w rocznej perspektywie. Precyzując m.in. cele, zasady i formy 

współpracy, zakres przedmiotowy, wysokość środków planowanych na realizację 

Programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych czy sposób 

konsultowania dokumentu. Miniony rok był szczególny ze względu na wciąż panującą 

pandemię koronawirusa, która znacząco wpływała na realizowane przez organizacje 

pozarządowe zadania. Zrealizowano łącznie trzy zadania publiczne. W ramach 

współpracy pozafinansowej, zawierano partnerstwa projektowe oraz udzielano 

organizacjom wsparcia merytorycznego. Zapewniano wsparcie infrastrukturalne poprzez 

użyczenie lokalu, adresu czy siedziby dla NGO. Warto podkreślić, że rokrocznie wzrasta 

liczba grup nieformalnych, zakładanych przez mieszkańców. Działają one pod 

patronatem zarejestrowanych organizacji albo samodzielnie. Niniejsze sprawozdanie 

zostało przygotowane na podstawie danych przekazanych przez stanowiska zajmujące 

się współpracą z trzecim sektorem. 
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