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G M I NY KO LBUSZOWA Z O RGAN IZACJAM I P OZARZADOVIIYM I

w 2021 ROKU,
na podstawie przyigtej Uchwaly Nr XXVII/308/20

Rady Miejskiej w Kolbuszowei
z dnia 26 listopada 2020 roku

Zgodnie z zapisawti art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziala\no5ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020.1057 ti.)
Burmistrz Kolbuszowej, nie p62niej ni? do dnia 3l maja kuhdego roku jest

zobowiqzany przedlo?yc Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu

wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi
dziaNalnoS6 pozytku publicznego za rok poprzedni.

Gmina Kolbuszowa dqZqc do budowy spoleczeristwa obywatelskiego oraz
l<Nadqc nacisk na nieustanny rozw6j dzialah lokalnych, podejmowata wsp6lpraca
z organizacjami pozytku publicznego w sferze zadah publicznych shuhqcych

zaspokoj eniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w.
Wsp6lpraca, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy prowadzona byla

w oparciu o roczny program wsp6lpracy. Ww program uchwalany przez organ
stanowi4cy jednostki samorzqdu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3. Konsultacje
przeprowadzone byty w spos6b okreSlony w Uchwale Rady Miejskiej
Nr LYIlIl627ll0 z dnia 24 wrze5nia 2010 roku w sprawie okre3lenia
szczeg6howego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotarri, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dzie dzinach doty czqcy ch dziahaln o S ci statutowej tych organ izacji.

Program okreSlal cele, zasady oraz formy wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa
z organizacjami pozarzqdowymi. JednoczeSnie wskazyvval zakres przedmiotowy
wsp5lpracy, priorytetowe zadania publiczne, oraz zalctadanq wysoko6i Srodk6w
na jego realizacjg m.in. 884 000,00 zlw okresie od 01 .01.2021do 31 .12.2021r.

Program precyzowaL r6wniez tryb powolywania oraz zasady dzialania
komisji konkursolvych powolywanych do opiniowania skladanych ofert
w otwartym konkursie.

Gl6wnym celem wprowadzenia programu wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa
z organizacjami pozarzqdowymi na 2021 rok byla wsp6lpraca z nimi poprzez
wykorzystanie aktywnoSci spolecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, oraz zwigkszenie udzialu mieszkafc6w
w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w, a takhe prowadzenie bardziej
e fektywn y ch dzialan na r ze cz mi e s zkari c 6w Gminy.
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Sfera zadari priorytetowlich na 2021 rok obejmowala zadania publiczne

z zahestt:

! Pomocy spolecznej w zakresie wspierania i pomocy osobom starszym

nie maj4cym zatrudnienia, oraz dzieciom i mlodzieLy szkolnq z rodzin

patologicznych, wielodzietnych, naiubohszych wychowujqcych
sig w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, ponadto Lagodzenie

skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytuacji zyciowej.
F Pomocy osobom niepelnosprawnym, w zal<resie integracji tych os6b ze

Srodowiskiem ludzi zdrowych, oraz przystosowaniem ich do normalnego

funkcjonowania w spolecznoSci lokalnej, oraz upowszechnianie zdrowego

trybu Zycia, wolnego od patologii spolecznych.
) Kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

i sportu zar6wno wSr6d dzieci i rrrtodzie|y szkolnej, jak i doroslych.

Prowadzenie sekcji roimych dyscyplin sportowych (m.in. pilka nohna,

siatk6wka, lekkoatletyka, nauka plywania, Nordic Walking). Udostgpnianie

teren6w odpowiednich do uprawiania sportu i urzqdzeh sportowych,

tworzenie przyszkolnych miejskich i wiejskich k1ub6w sportowych.
} Integracji wsp6lnot i spotrecmoSci lokalnych przez organizowanie

i wsp6lorganizowanie imprez okolicznoSciowych, promowanie gminy
poprzez wsp6lprac9 z zespolami ludowymi, instytucjami kultury,
w tym r6wnie2 organizacjarti ztzeszajqcymi emeryt6w, rencist6w.

Y Dzialuh maj4cych na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji
narodowych.

Wsp6lpraca Gminy z organizacjarrri pozarzqdowymi odbywala sig na

zasadach: r6wnego dostgpu do informacji, pomocniczo6ci, suwerennoSci stron,

efektywnoSci, uczciwej konkurencji i jawnoSci. Program wsp6lpracy zal<Nadal

r6wnie? budowanie i umacnianie partnerstwa pomigdzy Gminq, a organizacjami
pozarzqdowymi.

Gmina Kolbuszowa realizujqc zadania publiczne we wsp6trpracy

z organizacjami pozarzqdowymi udzielala dotacji w formie wsparcia

wykonywanych zaduh publi cznych.
Gl6wnym trybem zlecania realizacji zadah publicmych byl otwarty konkurs

ofert. Kaadorazowo zhohone oferty w ramach ogloszonych konkurs6w na zadania

publiczne Gminy Kolbuszowa byly opiniowane przez Komisje Konkursowq
powolan4 Zarzydzeniem przez Burmistrza Kolbuszowej z wyhqczeniem os6b

reprezentuj4cych podmioty bior4ce udzial w konkursie. Opinia dotyczqca ofert
przedl<Ladanabyla Burmistrzowi Gminy, do kt6rego nalehaLa ostatecma decyzja

w sprawi e przy zrlani a dotacj i or ganizacji p ozarzqdowej .
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Ogloszenia konkursowe w celu zlecenia rcalizacji zadan publicznych

podmiotom prowa dzqcym dzialalnoSd pozytku publicznego podawane byty do

publicznej wiadomo(ci przez Burmistrza Kolbuszowej w formie Zarzqdzeh

p opr zez zarrie szczarie :

F w Biuletynie Informacji Publicznei,
} na tablicy ogtoszehwlJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,
F na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.

Realizacj a zadan publicznych odbywala sig na podstawie podpisanej umowy
z organizacjami prowadzqcymi dzialalnofil w zakresie pozytku publicznego

i wolontariatu.

Kwota udzielonych dotacji w roku budzetowym 202L na realizacjE
zadah publicznych przez organizacje pozaruqdowe wynosila po zmiarrach

w trakcie roku budzetowego 978 058,20 il, w tym w trybie pozakonkursowym
23 500,00 zN.

W 2021 roku organizacje pozarzqdowe w ramach trybu pozakonkursowego
okre6lonego w art. 19 a ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego zwanego

,,trybem malych zlecen" zlozyly Lqcznie 7 ofert na realizacji zadah publicznych.
Zgodnie z art, 19 a ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie na

podstawie oferty zlohonej przez organizacje pozarzqdow4 Burmistrz Kolbuszowej
m6gt zlecic realizacje zadania publicznego z pominigciem otwartego konkursu
ofert, bior4c pod uwagg celowold realizacji zadania oraz posiadanie Srodk6w
finansowych. Ubieganie sig o przyznanie Srodk6w na realizacjg zadania
publicznego w trybie uproszczonym wym agalo spelnienia okreSlonych warunk6w:

o wysokoS6 dofinansowania zadania publicznego nie mogla przel<roczy|

10 000,00 zl,
o zadanie publiczne nalehalo zrealizowad w okresie nie dluzszym ni? 90 dni,
o Lqczna kwota Srodk6w finansowych przekazarrych tej samej organizacji

pozarzqdowej nie mogla przekoczyt 20 000,00 zl.

W 2021 roku zauwailalny byt tel negatywny wplyw pandemii COVID-l9.
Wprowadzenie obostrzef w ?yciu spolecznym i gospodarczymprzedl<Ladalo sig na
aktywno6l organizacji pozarzqdowych oraz mniej sze moLliwoSci realizacji przez
nich zadah publicznych. Przykladem byLUczniowski Klub Sportowy ,,Spartakus",
kt6ry pierwotnie zlotyL ofertg i zostal wybrany w otwartym konkursie ofert,
jednak2e w obawie, 2e nie uda sig mu zrealizowad zadania publicznego
ostatecznie nie zawarl umowy.

W przypadku zadartia zwiqzanego z dzialalno6ci4 na rzecz os6b w wieku
emerytalnym, a tak;c zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu poprzez organizacje zajg6 Nordic Walking - organizacje kt6re otrzymaly
dofi nansowanie dokonaly czgsci zwrotu niewykor zy stanej dotacj i.

W stosunku do pozostalych zaduh wydatkowanie Srodk6w dotacji
wykorzystane byto zgodnie z przeztaczeniem.



W roku 2OZI Gmina Kolbuszowa wsp6trpracowala z orgarizaciami

pozaruqdowymi, kt6re dzialaly na rzecz spolecznoSci Gminy. Dzigki wsp6lpracy

z otganizacjami i dofinansowaniu przez Gming realizowanych przez otgarizacje

zadifi publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomigdzy administracj4,

organizacjami pozytku public znego oraz mies zkahcami Gminy Kolbuszowa.

We wszystkich obszarach, w ramach kt6rych Gmina Kolbuszowa wspierala

lub powie rzaLa organizacjom pozarzqdowym rcahzacjg zadah publiczny ch, zosta|y

one wykonane w spos6b zadowalajqcy. Zleceniobiorcy zapewflili odpowiednie

zasoby kadrowe, sprzgt, a takhe Srodki ochrony dla zachowania pelnego rezimu

sanitarnego i bezpieczetistwa uczestnik6w.
Zaloaone przez samorzqd cele oraz rentltaty, kt6re mialy by6 wynikiem

z1 econych zaduh pub liczny ch zostaNy o si qgni gte.

Bior4c pod uwagg powyhsze naleby uzna6, i2 wsp6lpraca Gminy
Kolbuszowa z podmiotami spolecznymi Nqczy w sobie otwartoS6 na zmianq

i gotowo66 ci4glego doskonalenia poszczegolnych plaszczyzn dialogu

spolecznego.

Wykaz podmiot6w, kt6re otrzYmalY
na realizacje zadah publicznych w
do niniej s zego sprawozd ania.

dotacje z btdhetl Gminy Kolbuszowa
roku 2021 przedstawia zahqcznik
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ZaNacznikdo

Sprawozdani a z rcalizacii Programu

Wsp6lpracy Gminy Kolbuszowa z

or ganizacjami pozarzadowymi w 2021 r.

Informacja o wysoko5d udzielonych i rozliczonych dotacji dla organiza cii pozarzadowych w 2021 r,

- w ramach procedury ustawy o dzialnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie 2021 2021

organizacja, kt6rej udzielono dotacji zadanie/dyscyplina sportu
Podpisane

rrmowv
Wykonanie

zwiqzane z upowszechniniem kultury fizycznei i sportu 496 400,00 496 400,00

1 FnRKFiS w Kolbuszowe.l

Upowszechn i an i e ku ltury fizy czne.i, rekreacj i i turystyki

popr zez or ganizacje zawod6w spostowych i imprez

rekreacy.jnych organizaci g zwod6w sportowych, imprez

rekreacyj nych, w y darzei turystycznych, or az d zialan

zwi1zarrych z wypoczynkiem dzieci i mlodzie?y1'

wsp6ldzialanie z klubami spoftowymi, stowarzyszeniarni

kultury fi,zycznel i innymi organizac.iami w zakresie

koordynowania odbywaj4cych siE na terenie gminy

zawod6w sportowych, imprez rekreacy.inych, oraz

wydarzeri turystycznych, udostgpnianie bazy sportowej

kluborn sportowym, stowarzyszeniom kultury frzycznel,

innym organ izacj om i uzytkownikom, prowadzen ie

dzialah sportowych, rekreacyjno * rozrywkowych

rnaj4cych na celu zagospodarowanie czasu wolnego

seniorom

4r0 000,00 410 000,0c

I FnRKFiS w Kolbuszowe.j

Upowszechnianie kultury fi,zycznej i spoftu popruez

organizacjg za.lqi sportowych dla druZyn pilkarskich
mlodzieZowych:
MUKS "Sok61" Kolb. Dolna - junior starszy, junior
mlodszy, orlik starszy, orlik mlodszy

oraz klub6w sportowych wicjskich klasa A - Sok6l Klb.
Dolna, LZS "l-luragan" Przedblrz, LZS "Werynianka",
LZS "Wilga" Widelka - senior klasa B.

60 000,00
60 000,00

3 KKS Kolbuszowianka
Organizacja obozu sportowo - edukacyjnego dla dzieci i
mlodzieLy

3 000,00 3 000,00

4
Stowarzyszenie naRzecz Rozwoju i

Promocji Wsi Werynia

Prowadzenie zajgt, dla dzieci i mlodzie?y z zakresu sportu

i rekreacji
4 000,00 4 000,00

5 Chor4giew Podkarpacka Hufiec ZHP

I(olbuszowa

Organizacja czasu wolnego dzieci i mlodzie?y poprzez

organizowanioe obozu harcerskiego "Szlakiem zamk6w i
rycerzy"

4 000,00 4 000,0(

6 Regionalna Fundacja Rozwoju SERCE
Sport to zdrowie nauka plywania dla dzieci ze szkbl z

terenu gminy Kolbuszowa
15 400,00 l5 400,0c

zwiqzane z pomoce spolecznq, w tym pomoc4 rodzinom i osobom w trudnej sytuacii
Zvciowei oraz wvr6wnywania szans tych rodzin i os6b"

91 500,00 91 500,00

I PKPS ZMG Kolbuszowa

Pomoc osobom nie nrajacym zatrudnienia oraz dzieciom i

mlodzieLy szkolnej z rodzin patologicznych,

wielodzietnych, najuboZszych, wychowuiacych sig w
warunkach niekorzystnych dla ich rozwoiu

80 000,00 80 000,0c

., ARITAS
Pomoc dla os6b ubogich, bezdolnnych, bezrobotnych

z terenu Gminy Kolbuszowa
5 000,00 5 000,0c

3 PKPS ZMG Kolbuszowa

tr-agodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu
z trudnej sytuacji 2yciowej najubo2szym mieszka/rcom,

poprzez pozyskiwanie i rozdawnictwo artykul6w
ZywnoSciowych, odzieLy, Srodkow chemicznyclt i

artykul6w przemyslowych

5 000,00 5 000,0c

4 PKPS ZMG Kolbuszowa "Nie iesteS sam" I 500,00 1 500,0c

zwiazane z dzialalnoScia na rzecz ekologii ochrony zwierzat oraz ochrony clziedzictwa 2 000.00 2 000,



I ROD Prefabet Kolbuszowa

Organizaci a zai gi edukacyi no-wychowawczo-

wypoczynkowych w zakresie ekologii, poprzez

przybliZanie dzieciom oraz os. niepelnospralvnym Swiata

przyrody, daj4c im mo2liwoSi bezpoSrednie.i obserwacji i

badania Srodowiska.

1 000,00 1 000,00

2
Stowarzyszenie naRzecz Rozwoju Dzieci i

MlodzieLy "Optimum"

"szkola dla wszystkich" - prowadzenie zajei

edukacyjnych i praktycznych w oglodzie sensorycznym

dla trczni6w kl.3 ze Szkoly Podstawowei Nr 1 im. H.

Sienkiewicza w tym uczni6w niepelnosprawnych

l 000,00 I 000,00

zwi4zane z dzialalnoSci4na rzecz os6b w wieku ernqlyllqlnyrn2- to4 999,98 93 435,82

1 PKPS ZMG Kolbuszowa

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty gminnej w

zakresie pomocy spoleczne.j poprzez organizowanie czasu

dla os6b starszych i sarnotnych - Prowadzenie

Popoludniorvego Klubu Seniora pod nazw4 I(lub
Starszych Nastolatk6w" w Gminie Kolbuszowa'

2 000,00 2 000,00

", PZERiINW w Kolbuszowej
Rozw6j wsp6lnot i spoleczno5ci lokalnych oraz

dzialalnoSi narzecz os6b w wieku emerytalnym 60 +

- zajQcia Spiewu i tafca
2 000,00 2 000,00

3 Parafia Sw. Brata Alberta

DzialalnoSi narzecz os6b w wieku emerytalnym

ptzeznaczona dla os6b samotnych lub os6b w rodzinach,

kt6re z powodu choroby wieku wymagai4 pomocy. 99 999,98 88 435,82

4 ZNP Oddzial w Kolbuszowej
Dzialalno3i narzeczos6b w wieku emerytalnym

poprzez orgffiizacjQ obchod6w Swigta Dnia Kobiet
I 000,00 I 000,00

ZW i1zane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony d6br kultury, 49 000,00 49 000,00

1 Stowarzyszenie Lolek w Kupnie
DzialalnoSi na rzeczwspierania i upowszechniania

kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa

narodowego - prowadzenie zajgi pieSni i tahca

7 000,00 7 000,00

) Kolbuszowski KT " Salamandra" XII Kolbuszowski Festiwal Turystyczny 6 000,00 6 000,00

3
Chor4giew Podkarpacka Hufiec ZHP

Kolbuszowa

tJczczenie I 00 rocznicy urodzin Janka Bytnara poprzez

popularyzacjE postaci i organizacjg imprez dla dzieci i

mlodzieLy

4 000,00 4 000,00

4 FnRKFiS w Kolbuszowej Orsmizacia wydarzenia kulturalnego "Spinacz Festiwal" 32 000,00 32 000,00

zwiqzane z dzialalno5ci4na rzecz os6b niepelnosprawnych 2 000,00 2 000,00

I SPON

Plowadzenie rehabilitacji psychoruchowej dla os6b

niepelnosprawnych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa

poprzez udzial w zajgciach na krytei plywalni Fregata w

Kolbuszowej

2 000,00 2 000,00

lRazem: 745 900 734 335,82

I

- w ramach procedury ustawy o sporcie

I UKS Tiki -Taka Kolbuszowa

Upowszechnianie kultury frzycznej i spottu popruez

organizacje zajgd lakkoatletycznych w Gminie

Kolbuszowa

37 000,00 37 000,00

I UKS Kupno
Upowszechnianie kultury fizrycznei i sportu poprzez

organizacje zajE6 pilki siatkowe.i w Gminie Kolbuszowa
5 000,00 5 000,0c

3 SSKK Nordic Walking
Upowszechnianie kultury frzyczne.l i sportu poprzez

organizacje zajgi Nordic Walking w Grninie Kolbuszowa
2 500,00 2222,38

4 MUKS Sok6l Kolbuszowa
Prowadzenie dzialah maj4cych na celu upowszechnianie i

krzewienie sportu oraz poprawg warunk6w uplawiania
sportu na terenie Grniny Kolbuszowej pilka no2na -

kobiet. seniorki, iuniorki starsze

50 000,00 50 000,0c

5 MUKS Sok6l Kolbuszowa

Upowszechnianic kultury ftzyczne.i i sportu poprzez

organizac.ie zai96 pilki no2nej mgLczyzn w grupie

wiekowek senior - IV liga na terenie Gminy Kolbuszowa

100 000,00 r00 000,00



6 KKS Kolbuszowianka

Upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawg

warunk6w uprawiania sportu poprze organizacjE zajgc

pilki nozne.j w kat. wiekowe.i Senior - klasa A na terenie

Gminy Kolbuszowa

t0 000,00 l0 000,0c

7 KKS Kolbuszowianka

Upowszechrrianie i krzewienie sportu oraz poprawQ

warunk6w uprawiania sportu poprze organizacjg zajqi
pilki noZne.i clzieci i rnloclziezy kategorii Orlik i Zak

7 000,0c 7 000,0c

8 UKS Fregata
Upowszechnianie kultury tizycznei i sportu poprzez

organizacie zaied plywania w Gminie Kolbuszowa
30 000,0c 30 000,0c

9 KIub Zeelarski "NiluS" Organizacja zajE( 2eglarskich dla dzieci i mlodzie|y 2 500,0c 2 500,0c

Razem : 244 000,00 243 722,38

Os6lem: 989i999E 928_05E2{
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