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Sprawozdanie 

z realizacji „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi 

 i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 

przyjętego przez Radę Gminy Marcinowice 

uchwałą nr   XXVII/149/20 

 

I. Rodzaje zadań publicznych i form ich zlecania do realizacji 

1. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną  

w drodze otwartego konkursu ofert w formie wspierania. 

1) Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta na realizację zadania: 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dorosłych, dzieci  

i młodzieży, poprzez prowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, festynów, spotkań 

na terenie Gminy Marcinowice.” 

Oferta była zgodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  Spełniała 

kryteria realizacji zadania oraz gwarantowała realizację zadania. 

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont”  

w Mysłakowie. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 6 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 

2) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta na zadanie: 

„Wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym 

Seniorów.” 

Oferta była zgodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  Spełniała 

kryteria realizacji zadania oraz gwarantowała realizację zadania. 

Zadanie realizował Klub Seniora „Spełnione Marzenia” z siedzibą w Kątkach. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 

 

2. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną  

w drodze otwartego konkursu ofert w formie powierzania. 

1) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanej działalności i szkolenia 

sportowego”. 

Oferta była zgodna z wymogami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.  Spełniała 

kryteria realizacji zadania oraz gwarantowała kompleksową realizację zadania. 
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Zadanie realizował Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 125 000,00 zł. Dotację wykorzystano i rozliczono w 

wysokości 123 638,02 zł.  

 

3. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną  

w trybie art. 19a. 

1) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Opieka nad osobami w terminalnej fazie choroby 

nowotworowej”. Do złożonego wniosku nie wpłynęły żadne uwagi. Zadanie realizowało 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 

2) Zadania z zakresu działalności charytatywnej. 

Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Udzielanie wsparcia materialnego w postaci 

całorocznej odzieży, obuwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej  

w szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin biednych”. Do złożonego wniosku nie 

wpłynęły żadne uwagi. Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „MITOS” z siedzibą 

 w Świdnicy. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 

 

3) Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 

Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Z gminą Marcinowice bursztynowa jesień i 

radosne święta”. Do złożonego wniosku nie wpłynęły żadne uwagi. Zadanie realizowała 

Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty z siedzibą w Tąpadłach. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 1 500,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 

 

4) Zadania z zakresu integracja – kultura sztuka i tradycja 

Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Poprawa standardu infrastruktury technicznej  

i rekreacyjnej poprzez budowę wiato/sceny w miejscowości Strzelce”. Do złożonego wniosku 

nie wpłynęły żadne uwagi. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzelce.  

Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 
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4. Zadania realizowane w innym trybie niż otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

1) Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji 

a) wsparcie przedsięwzięć popularyzujących elementy dziedzictwa kulturowego społeczności 

lokalnych (wieńce dożynkowe, dożynki parafialne) z terenu gminy Marcinowice. W ramach 

wydarzenia zabezpieczono pulę na nagrody dla uczestników konkursu na wieńce dożynkowe. 

Wyróżnione sołectwa otrzymały bon o wartości 300 zł. Pozostałe, uczestniczące w konkursie 

sołectwa otrzymały bon o wartości 150 zł. 

 

II. Ocena realizacji zadań publicznych w 2021 r. 

Dotacje na realizację zadań publicznych zrealizowano w zakresach, w jakich zostały 

zaplanowane i zgodnie z zawartymi umowami. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

 

III. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami 

pozarządowymi 

− Publikowanie informacji przekazywanych przez gminę na stronach internetowych, 

− Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności tych organizacji, 

− Udostępnianie na preferencyjnych warunkach obiektów gminy do realizacji zadań 

statutowych organizacji, 

− Przekazywanie informacji o możliwościach szkolenia członków organizacji pozarządowych, 

− Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł poprzez pomoc przy pisaniu 

wniosków o dofinansowanie i płatność, wsparcie realizacji zaplanowanych działań, 

informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i doradztwo w procesie aplikowania, 

− Promocja organizacji przez gminę, m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronach 

internetowych itp. 
 

 

 

Wójt Gminy Marcinowice 

                              Stanisław Leń 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: G. Norbert 

http://www.marcinowice.pl/

