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Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Syców  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

za rok 2020 
 

 

Wstęp 
 

Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja 

każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  
 

Program współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwany dalej „Programem” został przyjęty 

przez Radę Miejską w Sycowie Uchwałą nr XV/118/2019 dnia 28 listopada 2019 r.   

  

Cel Programu  
 

Celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami, służącemu zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych. 
 

Cel ten realizowano głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „Organizacjami”. 

W celach współpracy, zgodnie z Programem, ujęto: 

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej 

poprzez tworzenie sprzyjających warunków do powstawania inicjatyw lokalnych; 

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie; 

3) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców Gminy; 

4) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy; 

5) usprawnienie komunikacji między Gmina a organizacjami pozarządowymi;  

6) podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych; 

7) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich 

realizacji organizacji pozarządowych; 

8) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców. 

 

Współpraca finansowa i niefinansowa 
 

Współpraca pomiędzy Gminą Syców a organizacjami odbywała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta miała 

charakter finansowy i pozafinansowy.  
 

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań publicznych  

w formie wspierania wykonywania zadań własnych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 
 

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach: 

▪ Przekazywaniu organizacjom materiałów promocyjnych miasta. 

▪ Wspieranie organizacji w zakresie udostępniania pomieszczeń. 

▪ Udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 

▪ Pomocy merytorycznej pracowników Urzędu przy wypełnianiu ofert realizacji zadania 

publicznego (tłumaczenie sposobu wypełniania oferty i sprawozdań) oraz prawidłowego 

rozliczenia z realizowanych zadań.  
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▪ Promocji działalności podmiotów poprzez umieszczanie informacji o podejmowanych działaniach 

na stronie internetowej Miasta i Gminy Syców.  

▪ Przekazywanie informacji organizacjom o planowanych szkoleniach i konkursach 

organizowanych przez różne instytucje.  

▪ Udzielaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców honorowego patronatu istotnym 

wydarzeniom. 

▪ Konsultowanie, zgodnie z uchwałą nr LVI/286/2010 z dnia 30 września 2010 r., projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

▪ Niesienie pomocy w przygotowaniu oferty oraz w prawidłowym złożeniu sprawozdania z 

wykonania zadania publicznego – teleporady, konsultacje mailowe. 

  

 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. zlecono realizację zadań 

publicznych z zastosowaniem: 

▪ trybu konkursowego,  

▪ trybu pozakonkursowego (tzw. mały grant).  
 

W okresie sprawozdawczym. W celu wyłonienia realizatorów zadań publicznych w 2020 r. ogłoszono 

konkursy ofert:. 

 

1. złożono  łącznie 26 ofert, w tym: 

▪ w trybie konkursowym:  21 ofert 

▪ w trybie pozakonkursowym: 5 ofert 

2. Podpisano 26 umów na realizację zadań publicznych w tym: 

• w trybie konkursowym: 21 umowy 

• w trybie pozakonkursowym: 5 umowy 

3. Udzielono dotacji na łączną kwotę: 285 670,00 zł 

• w trybie konkursowym: 265 670,00 zł 

• w trybie pozakonkursowym: 20 000,00 zł 

4. Z dotacji skorzystało 17 stowarzyszeń.  
 

 

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono organizacje, którym w 2020 roku udzielono dotacji  

 

Lp. Nazwa organizacji  Nazwa zadania 
Przyznana dotacja 

(zł) 

Wykorzystan

a dotacja (zł) 
Tryb  

Zadania w trybie pozakonkursowym – małe granty 

1. 

MUKS 

„OLIMPIA” 

Syców  

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

rozgrywek XIV Edycji Piłki Nożnej 

na Hali OPAK TEAM SYCÓWKA 

CUP 

4000,00 zł 3998,45 zł  
Małe 

granty  

2. 
WKS” MOSIR 

Syców 

Letni Festiwal Sportowy w 

Stradomii 
6000,00 zł 5984,94 zł 

Małe 

granty  

3. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów Zarząd 

Rejonowy  

w Sycowie 

I Sycowski Tydzień Seniora 4000,00 zł 3646,64 zł  
Małe 

granty 
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4. 

Polski Związek 

Działkowców ROD 

„ZGODA” w 

Sycowie 

Festyn Ogrodniczy „I ty zostań 

działkowcem” 
2000,00 zł 1813,77 zł 

Małe 

granty 

5. 

MUKS 

„OLIMPIA” 

Syców 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

rozgrywek XIV Edycji 

Indywidualnej Sycowskiej 

Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego 

4000,00 zł 4000,00 zł 
Małe 

granty  

RAZEM: 20.000,00 zł 19.443,80 zł 

Zadania w trybie konkursowym – konkurs ofert 

Zadanie: Krzewienie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

6. Hufiec ZHP Syców  
II Historyczna Gra Miejska – 

Bironowie w Sycowie 
2200,00 zł 2200,00 zł  

Konkurs 

ofert 

7. Hufiec ZHP Syców  
Przegląd Piosenki Harcerskiej i 

Turystycznej 
2600,00 zł 2600,00 zł  

Konkurs 

ofert 

8. 

Towarzystwo 

Miłośników 

Sycowa  

Propagowanie, kultywowanie 

dziedzictwa historycznego 

Sycowa i okolic. 

6000,00 zł 6000,00 zł  
Konkurs 

ofert 

Razem: 10.800,00 zł 10.800,00 zł 

Zadanie: Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej 

9. 

Stowarzyszenie 

„AKTYWNY 

KOMORÓW” 

Aktywnie z Komorowem 4000,00 zł 4000,00 zł 
Konkurs 

ofert 

10. SKS „GROM” Szczodrów na sportowo  14000,00 zł 13744,11 zł 
Konkurs 

ofert 

11. 

Towarzystwo 

Pomocy 

Niepełnosprawnym  

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej „Turnus 

rehabilitacyjny TPN-2020 rok”  

15000,00 zł 15000,00 zł  
Konkurs 

ofert 

12. UKS „Szach-Mat” Szachy w Sycowie  5000,00 zł 4640,00 zł  
Konkurs 

ofert 

13. 
SKS „Pogoń” 

Syców 

Bieg Uliczny Sycowska Pogoń III 

edycja  
10000,00 zł 10000,00 zł  

Konkurs 

ofert 

14. 

KS „Widawa” 

Stradomia, 

Stradomia 

Wierzchnia  

Organizacja Szkolenia 

sportowego w zakresie piłki 

nożnej dla mieszkańców MiG 

Syców  

13500,00 zł 13500,00 zł  
Konkurs 

ofert 

15. 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

„Sursum Corda”  

Aktywni Seniorzy 4500,00 zł 4500,00 
Konkurs 

ofert 

16. 
UKS „Jedynka”  

w Sycowie  
Aktywna 3 6600,00 zł 3300,00 zł  

Konkurs 

ofert 

17. 
Akademia 

Piłkarska Syców  
Cheearleaderki APS 7000,00 zł 7000,00 zł  

 Konkurs 

ofert 

18. 
Akademia 

Piłkarska Syców   
Drużyny Ligowe APS 39900,00 zł 39900,00 zł  

Konkurs 

ofert 

19. Hufiec ZHP Syców  Biwakowanie Młodej Kadry 3000,00 zł 800,00 zł 
Konkurs 

ofert 

20. 
Gminny Szkolny 

Związek Sportowy 
Szkolne Zawody Sportowe 2020 11000,00 zł 5500,00 zł  

Małe 

granty  
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21. 

Towarzystwo 

Pomocy 

Niepełnosprawnym  

Wyjazd TPN na basen-2020 rok   5000,00 zł 1116,00 zł  
Konkurs 

ofert 

22. 
SKS „Pogoń” 

Syców 

Organizacja Szkolenia 

Sportowego w zakresie piłki 

nożnej dla mieszkańców MiG 

Syców  

46000,00 zł 46000,00 zł  
Konkurs 

ofert 

23. 
WKS” MOSIR 

Syców 
Bądźmy Sprawni 

17500,00 zł 17500,00 zł  
Konkurs 

ofert  

Razem: 202.000,00 zł 186.500,11 zł 

Zadanie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

24. 
Stowarzyszenie 

TĘCZA  

Prowadzenie Świetlicy 

socjoterapeutycznej 
39000,00 zł 39000,00 zł  

Konkurs 

ofert 

25. 
Akademia 

Piłkarska Syców  
Obóz językowo-taneczno-sportowy 9000,00 zł 9000,00 zł  

Konkurs 

ofert 

26. 
Akademia 

Piłkarska Syców 
Ferie z APS-em 

4870,00 zł 4870,00 zł 
Konkurs 

ofert 

Razem: 52.870,00 zł 52.870,00 zł 

 

RAZEM 
285 670,00 zł 269 613,91 zł 

 

 

Wszystkie organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych wraz z przyznaniem dotacji 

przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań. Dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone, 

zgodnie z zawartymi umowami, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.  

 

Analizując poprzednie lata, ubiegłoroczne wsparcie Gminy Syców dla organizacji było najwyższe w 

historii, przedstawia to wykres obejmujący ostatnie 5 lat. Wartość dotacji w 2020 roku wynosiła 

285.670,00 zł. 
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Stan epidemii w roku 2020 sprawił, że stowarzyszenia nie w całości wydatkowały otrzymane dotacje, 

przedstawia to wykres porównujący rok 2020 z latami poprzednimi.  

 

Łączna kwota niewykorzystanych dotacji zwróconych przez Organizacje wynosi: 16056,09 zł (tj. 5,62 % 

całej wartości przyznanych dotacji). 

Dzięki znajomości potrzeb społeczności lokalnej organizacje mogą skutecznie i efektowanie realizować 

zadania publiczne w praktycznie każdej strefie, dlatego Gmina Syców szeroko współpracuje   

z organizacjami zlecając im realizacje zadań publicznych.  

 

Dzięki wsparciu Gminy Syców oraz zaangażowaniu organizacji mieszkańcy miasta i gminy Syców mogli 

i mogą realizować swoje pasje oraz rozwijać zainteresowania. 

 

Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji, aby efektywnie 

wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami 

i dofinansowywaniu przez gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest na 

wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy: administracją publiczną, organizacjami pożytku 

publicznego oraz mieszkańcami Gminy Syców. 
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