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SPRAWOZDANIE 
 

z realizacji Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 
 

Wysoka Rado! 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zobowiązuje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada Miejska w Szprotawie 
realizuje ten obowiązek od 2004 roku i uchwala corocznie Program, w którym określa m.in. 
zasady i formy współpracy oraz wykaz zadań priorytetowych wraz z określeniem środków na 
ich finansowanie lub dofinansowanie. 

Uchwałą Nr LXIII/406/2018 z 15 października 2018 r., Rada Miejska w Szprotawie 
uchwaliła Program współpracy na kolejny rok. Na jego podstawie z budżetu gminy 
organizacje otrzymały w 2019 roku dotacje na realizację zadań publicznych, zarówno  
w ramach powierzenia, jak i wspierania tych zadań. Ponadto gmina w ramach tego Programu 
współdziałała z trzecim sektorem poprzez m.in. bieżącą wymianę informacji, organizowanie 
spotkań i szkoleń, wsparcie podczas konkursów, konsultacje aktów prawa miejscowego,  
a przede wszystkim poprzez współdziałanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Szprotawa. 
 
W ramach uchwalonego Programu w 2019 roku ogłoszono otwarte konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ubiegających się o dotacje  
z budżetu Gminy Szprotawa, na realizację zadań publicznych:  
 

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: dotowanie organizacji 
pozarządowych działających w tym zakresie – Wydział Spraw Społecznych  
i Obywatelskich, Referat Oświaty i Spraw Społecznych. 
 

Nazwa zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
Konkurs ogłoszony 16.01.2019 r., na mocy Zarządzenia Nr 0050/7/2019 Burmistrza 
Szprotawy. Na realizację zadań przeznaczona została kwota 228.000 zł.  
 
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych, poprzez udzielenie dofinansowania na realizację zajęć: piłka nożna – 
miejscowość Szprotawa, piłka nożna – miejscowość Siecieborzyce, piłka nożna –  
miejscowość Leszno Górne, piłka nożna – miejscowość Witków, piłka nożna – miejscowość 
Dzikowice, koszykówka – miejscowość Szprotawa, lekkoatletyka, tenis stołowy – 
miejscowość Szprotawa, siatkówka – miejscowość Szprotawa, wędkarstwo – gmina 
Szprotawa. 
 
Do konkursu zgłoszono 11 ofert. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Dofinansowanie do realizowanych zadań w formie wsparcia, z wyjątkiem środków na zajęcia 
z siatkówki – powierzenie. Środki na poszczególne zadania, zmniejszyły się w stosunku do 
roku poprzedniego o 12.000 zł i zostały podzielone w następujący sposób: 
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Nazwa 
organizacji 

Dotacja 
przyznana 

w 2019 

Wykorzystanie 
dotacji 
w 2019 

 

Liczba 
uczestników 

w 2019 

Dotacja 
w poprzednim 

roku 
budżetowym 

(2018) 

KS Sprotavia 100.000 zł 100% 200 osób 130.000 zł 

KS Garbarnia 14.000 zł 100% 52 osoby 12.000 zł 

KS Szprotavia 24.000 zł 100% 23 osoby 22.000 zł 

UKS Jedynka 16.000 zł 100% 30 osób 16.000 zł 

ULKS Uczniak 30.000 zł 100% 40 osób 25.000 zł 

UKS „Witków” 11.000 zł 100% 40 osób 9.000 zł 

UKS „Victoria” 11.000 zł 100% 37 osób 9.000 zł 

KS „Raptus” 11.000 zł 100% 26 osób 9.000 zł 

UKS Akademia 
Piłkarska  Falubaz 

6.000 zł 
100% 68 osób 

4.000 zł 

Polski Związek 
Wędkarski 
Koło Szprotawa 

2.500 zł 100% 200 osób 2.000 zł 

Polski Związek 
Wędkarski 
Koło Leszno 
Górne 

2.500 zł 100% 100 osób 2.000 zł 

Razem 228.000 zł - 816 osób 240.000 zł 

 
II. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: realizacja 

zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii w 2019 roku – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Referat 
Oświaty i Spraw Społecznych 

 
Rodzaje realizowanych zadań: 
 
Zadanie 1. Organizacja letniego  wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych  
i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą w rodzinie.  

Konkurs ogłoszony został 16.01.2019 r., na mocy zarządzenia Nr 0050/7/2019 Burmistrza 
Szprotawy. Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej 9 złożonych ofert  
i zaproponowała przyznanie dotacji dla 6 podmiotów, na łączną kwotę 120.000 zł. Z uwagi na 
celowość realizacji zadań, zgłoszonych przez organizacje, których oferty zawierające braki 
formalne zostały odrzucone w pierwszym konkursie, burmistrz zadecydował o dodatkowym 
naborze. 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/27/2019 Burmistrza Szprotawy został 
ogłoszony konkurs na realizację tego samego zadania. Oferty złożyły 4 podmioty. Komisja 
zaopiniowała pozytywnie wszystkie oferty, na łączną kwotę 30.000 zł.  

Ostatecznie na organizację w 2019 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  
z budżetu gminy wydatkowano w ramach wsparcia 150.000 zł.  Kwota wykorzystanej dotacji 
to 149.995,10 zł. 
Środki na ww. zadanie zostały podzielone w następujący sposób:  
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Nazwa 
organizacji 

Dotacja 
przyznana 

w 2019 

Wykorzystanie 
dotacji 
2019 

Liczba 
Uczestników 

w 2019 

Dotacja 
w poprzednim roku 

budżetowym 
(2018) 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży 
„Podaruj Radość” 

17.615 zł 

 
 
17.610,10 zł 
 

 
 
26 osób 

 
 
6.050 zł 

Parafia Rzymsko-
Katolicka  
pw. WNMP 
Parafialny  
Zespół Caritas  w 
Szprotawie 

 
5.400 zł 

 
 
 
5.400 zł 

 
 
 
30 osób 

 
 
 
9.100 zł 

Chorągiew Ziemi 
Lubuskiej  
ZHP Hufiec 
Szprotawa ZHP 

38.400 zł 38.400 zł 80 osób 24.200 zł 

Towarzystwo 
Przyjaciół  
Dzieci w 
Wiechlicach 

 
16.815 zł 

 
16.815 zł 

 
90 osób 

 
16.200 zł 

ULKS „Uczniak” w 
Henrykowie 

12.000 zł 12.000 zł 25 osób 6.050 zł 

Klub Sportowy 
„Szprotavia” 

10.900 zł 10.900 zł 35 osób 10.600 zł 

Klub Sportowy 
„Sprotavia” 

10.800 zł 10.800 zł 60 osób 18.200 zł 

Fundacja 
Spełnienie w 
Szprotawie 

 
23.870 zł 

 
23.870 zł 

 
30 osób 

 
9.100 zł 

Fundacja 
Współpraca w 
Zielonej Górze 

 
14.200 zł 

 
14.200 zł 

 
29 osób 

 
- 

 
 
 
Razem 
 

 
 
 
150.000 zł 

 
 
 
149.995,10 zł 

 
 
 
405 osób 

Kwota przyznanej 
dotacji  w 2018 to 
119.100 zł, z 
uwzględnieniem 
dotacji dla 
organizacji, które 
nie wzięły udziału w 
konkursie w 2019 

 
Zadanie 2: Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą  
w rodzinie.  
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W konkursie ogłoszonym 16.01.2019 r., na mocy zarządzenia Nr 0050/7/2019 Burmistrza 
Szprotawy złożono 3 oferty. Komisja Konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji dla 2 
podmiotów, na łączną kwotę 104.000 zł. W dniu 28 lutego 2019, zarządzeniem Nr 
0050/27/2019 Burmistrza Szprotawy został ogłoszony dodatkowy konkurs na realizację tego 
samego zadania. Ofertę złożył 1 podmiot. Komisja zaopiniowała przyznanie dotacji na  
16.000 zł na jej realizację. 
 
Ostatecznie na prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych w 2019 roku, z budżetu 
gminy wydatkowano w ramach wsparcia 120.000 zł. Kwota wykorzystanej dotacji to 
119.927,97 zł. Środki na ww. zadanie zostały podzielone w następujący sposób:  
 

Nazwa 
organizacji 

Dotacja 
przyznana 

2019 

Wykorzystanie 
dotacji 
2019 

Liczba 
Uczestników 

w 2019 

Dotacja 
w poprzednim 

roku budżetowym 
(2018) 

Parafia Rzymsko-
Katolicka  
pw. 
Wniebowzięcia 
NMP Parafialny 
Zespół Caritas  
w Szprotawie 

 
 

16.000 zł 

 
 

16.000 zł 

 
 

30 osób 

 
 
11.660 zł 

Towarzystwo 
Przyjaciół  
Dzieci  
w Wiechlicach 

67.600 zł 
 

67.600 zł 
 

90 osób 54.886 zł 
 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży 
„Podaruj Radość” 

 
 

36.400 zł 

 
 

36.327,97 zł 
 

 
 

68 osób 

 
 
38.285 zł 

Razem 

 
 
 
 

120.000 zł 

 
 
 
 

119.927,97 zł 

 
 
 
 

188 osób 

Kwota przyznanej 
dotacji w 2018 to 
119.100 zł, z 
uwzględnieniem 
dotacji dla 
organizacji, które 
nie wzięły udziału 
w konkursie w 
2019 

 
III. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: realizacja 

zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii w 2019 roku – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Referat 
Oświaty i Spraw Społecznych 
 

Nazwa zadania: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wspartych programem 
zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień 
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Konkurs ogłoszony w dniu 07.10.2019 r., na mocy zarządzenia Nr 0050/177/2018 Burmistrza 
Szprotawy. Na jego realizację przeznaczono kwotę 15.200 zł. Konkurs został unieważniony 
zarządzeniem Nr 0050/9/2020 Burmistrza Szprotawy z dnia 17 stycznia 2020 r., ponieważ nie 
wpłynęła żadna oferta. 

IV. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Wydział 
Spraw Społecznych i Obywatelskich, Referat Oświaty i Spraw Społecznych 

 
Nazwa zadania: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie 
prowadzenia żłobka 
Konkurs ogłoszony w dniu 4 grudnia 2018 r. na mocy zarządzenia Nr 0050/177/2018 
Burmistrza Szprotawy.  
Na ww. zadanie przeznaczono kwotę 252.960 zł dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich” w Nowym Miasteczku. Zadanie zrealizowane w okresie od 2 stycznia do 31 
grudnia 2019 r. Kwota wykorzystanej dotacji to 251.720,00 zł. 
 
Fundacja realizowała to zadanie również w 2018, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018. 
Kwota wykorzystanej dotacji to 248.960 zł. 
 

V. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Wydział Spraw Społecznych  
i Obywatelskich, Referat Oświaty i Spraw Społecznych 

 
Nazwa zadania: Organizacja Obchodów Gminnego Tygodnia Seniora 
 
Konkurs ogłoszony w dniu 25 czerwca 2019 r. na mocy zarządzenia Nr 0050/100/2019 
Burmistrza Szprotawy. Na ww. zadanie przeznaczono kwotę 7.000 zł z czego: 

− 5.000 zł dla Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zadanie zrealizowane  
w okresie od 1 do 31 października 2019 r. Kwota wykorzystanej dotacji to 5.000 zł. 

− 2.000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szprotawie. 
Zadanie zrealizowane w okresie od 1 do 31 października 2019 r. Dotacja 
wykorzystana w całości. 

 
W roku 2018 zadanie to realizowały również dwa podmioty: Szprotawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku otrzymał dotację w wysokości 7.000 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Szprotawie 3.000 zł. 
 

VI. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: przygotowywanie  
i wydawanie posiłków w gminnych jednostkach, dla dzieci i młodzieży objętych 
pomocą społeczną – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie  

Rodzaj realizowanych zadań: 

Zadanie 1: Zabezpieczanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli  
w Gminie Szprotawa, w okresie od 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zgodnie z realizacją 
wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
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Konkurs otwarty, ogłoszony 07.12.2018 r., na mocy Zarządzenia Nr 0050/178/2018 
Burmistrza Szprotawy. Na zadanie zaplanowano kwotę 310.000 zł. 

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta – Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej „Winda”, która 
wnioskowała o dotację w kwocie 268.212 zł. Oferta spełniała warunki określone w ustawie 
oraz w ogłoszeniu o konkursie i była poprawna pod względem merytorycznym. Przyznano 
wnioskowaną kwotę. Umowę na realizację zadania zawarto na okres od 7 stycznia do 31 
grudnia 2019 r. W tym okresie dla dzieci i młodzieży, spełniającej kryteria programu 
dożywiania, przygotowano 19.330 posiłków, w tym 15.031 posiłków dla dzieci w wieku 
szkolnym i 4.299 posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym. W sprawozdaniu końcowym 
Lutolska Spółdzielnia Socjalna „Winda” wykazała, że koszty wykonania zadania wyniosły 
mniej, niż przyznana kwota dotacji, tj. 148.191,50 zł. Różnicę zwrócono. 

Spora rozbieżność pomiędzy kwotą wnioskowaną a wykorzystaną wynikała z tego, że środki 
na realizację zadania zaplanowano w oparciu o ilość osób korzystających w latach 
poprzednich z dożywiania, coroczny wzrost jednostkowy ceny za posiłek oraz korzystanie 
przez wszystkie dzieci, którym przyznane zostanie dożywianie we wszystkie dni nauki 
szkolnej. OPS nie mógł jednak przewidzieć z ilu posiłków dzieci skorzystają w ciągu roku, ile 
będą chorowały itp. Niektórzy rodzice stracili prawo do dożywiania dzieci w ciągu roku 
szkolnego, w efekcie wzrostu dochodów. Poza tym, duża różnica spowodowana była również 
strajkiem nauczycieli w 2019 r. Stołówki w placówkach szkolnych były w tym czasie 
zamknięte i posiłki nie były wydawane, czego nie można było przewidzieć przy planowaniu.  

W roku 2018, w okresie od 8 stycznia do 31 grudnia, zadanie to realizowała również Lutolska 
Spółdzielnia Socjalna „Winda”. Kwota dotacji z budżetu gminy wyniosła 221.685,47 zł 
(28.130 posiłków, w tym 22.015 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i 6.115 posiłków dla 
dzieci w wieku przedszkolnym). 

Zadanie 2: Zabezpieczanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Zespole 
Przedszkolnym w Szprotawie przy ul. Waszyngtona 5, w okresie od 13.05.2019 r. do 
31.12.2019 r., zgodnie z realizacją wieloletniego rządowego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

Konkurs otwarty, ogłoszony 11.04.2019 r., na mocy Zarządzenia Nr 0050/53/2019 Burmistrza 
Szprotawy. Na zadanie zaplanowano kwotę 27.209 zł. 

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta – Spółdzielni Socjalnej „Pychotka”, która 
wnioskowała o dotację w kwocie 27.209 zł. Oferta spełniała warunki określone 
w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie i była poprawna pod względem merytorycznym. 
Przyznano wnioskowaną kwotę. 

Umowę na realizację zadania zawarto na okres od 13 maja do 31 grudnia 2019 r. 
W tym okresie dla dzieci spełniających kryteria programu dożywiania przygotowano 1.810 
posiłków. W sprawozdaniu końcowym Lutolska Spółdzielnia Socjalna „Pychotka” wykazała, 
że koszty wykonania zadania wyniosły mniej niż przyznana kwota dotacji, tj. 11.765 zł. 
Różnicę zwrócono. 
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Zadanie to nie było realizowane w 2018. Celowość przyznanej dotacji wiązała się ze zmianą 
gminnej polityki oświatowej i delegacją realizacji niektórych gminnych zadań na rzecz 
sektora ngo, co prowadzić ma do ograniczenia wydatków z budżetu gminy. 

 
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
uchwalonym gminnym programem, w 2019 roku zadania publiczne realizowane były również 
w TRYBIE POZAKONKURSOWYM. 

 
Nazwa zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - „Gminny Dzień Osób 
Niepełnosprawnych” 
Na ww. zadanie przyznano kwotę 1.500 zł dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży „Podaruj Radość”. Zadanie zrealizowane zostało 12 grudnia 2019 r.  
Kwota wykorzystanej dotacji to 1.500 zł. 
 
W 2018 roku odbyła się pierwsza edycja Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych, którego 
pomysłodawcą i organizatorem była Szprotawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 
Grudniowe wydarzenie w 2019 roku było kontynuacją tych działań.  Głównym organizatorem 
było Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” ze Szprotawy, 
przy wsparciu gminnych szkół, instytucji i stowarzyszeń oraz Burmistrza Szprotawy. W trakcie 
imprezy zaprezentowano działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
przez szkoły, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach, Zakład Aktywności Zawodowej  
w Szprotawie, czy Środowiskowy Dom Samopomocy. Dla uczestników zorganizowano liczne 
gry i zabawy, konkursy z nagrodami. 

 
 
 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 
 

W ramach realizacji programu w 2019 roku podjęto szereg działań o charakterze 
pozafinansowym. Za działania odpowiada i koordynuje nimi Referat Promocji, 
Przedsiębiorczości i Turystyki. 
 

I. Współpraca szprotawskiego samorządu z Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Gminy Szprotawa.  

Ośmioosobowa, szprotawska Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym,  
w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego, wykonawczego gminy  
i organizacji pozarządowych. Istnienie Rady ma na celu przede wszystkim wzmocnienie  
i doskonalenie dialogu obywatelskiego oraz wypracowanie standardów współpracy 
pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.  

 
Rok 2019 był trzecim i ostatnim rokiem działalności RDPP II kadencji. W tym okresie Rada 
obradowała 4 razy: 

 25.02.2019 r. Wybory samorządowe w 2018 roku spowodowały wygaśnięcie 
członkostwa dotychczasowych radnych miejskich w RDPP. Burmistrz zawnioskował 
do nowej Rady Miejskiej w Szprotawie o desygnowanie jej reprezentantów. Uchwałą 
Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2018 roku wskazani zostali 
pani Józefa Śliska i pan Stefan Gołek, którzy następnie Zarządzeniem Burmistrza Nr 
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0050/17/2019 z dnia 6 lutego 2019 zostali powołani w skład Rady. Pozostali 
członkowie: 4 przedstawiciele szprotawskich organizacji: Regina Korzeniowska - 
Przewodnicząca, Urszula Borsuk, Halina Kanyi-Maina, Ryszard Żmuda 
 i 2 przedstawiciele burmistrza: Joanna Dudek - Sekretarz Rady i Donata Hejnosz. 

Na pierwszym posiedzeniu załatwiono sprawy organizacyjne: wybrano nowego 
Wiceprzewodniczącego – radnego S. Gołka i przyjęto plan pracy na I półrocze 2019. 
Następnie zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały ws. „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy 
Szprotawa na 2019 rok”. 

 23.04.2019 r. W kolejnym spotkaniu Rady wziął udział pan Wojciech Jachimowicz, 
który jest Współprzewodniczącym Rady Wolności w Narodowym Instytucie Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. Od wielu lat pan 
Jachimowicz działa aktywnie w sferze pożytku publicznego. 
Podczas spotkania w Szprotawie z członkami RDPP gość przedstawił zakres 
działalności Narodowego Instytutu, który wspiera szeroko rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, a także rozwój działalności pożytku publicznego i wolontariatu, m.in. 
poprzez udzielanie wsparcia finansowego na różnorodne projekty ngo. 
Pan Jachimowicz zachęcał do zapoznania się ze stroną instytutu, gdzie organizacje 
mogą znaleźć wiele przydatnych informacji, w tym o możliwościach dofinansowania 
swoich działań. 
W dalszej części spotkania Rada omówiła i zaopiniowała pozytywnie  projekt 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2018 roku  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Sprawozdanie jest 
kluczowym dokumentem realizacji przez gminę działań w zakresie pożytku 
publicznego i podlega ustawowemu obowiązkowi przyjęcia przez Radę Miejską,  
w terminie do dnia 31 maja danego roku budżetowego. 
Rozmawiano również  o wykorzystaniu przez szprotawskie organizacje lokali  
w odrestaurowanym klasztorze. 

 03.06.2019 r. Pierwsze, wspólne posiedzenie szprotawskiej Rady Seniorów i Rady 
Działalności Pożytku Publicznego odbyło w Centrum Aktywności Społecznej  
w Szprotawie (dawne Magdalenki). Wziął w nim udział również Burmistrz Szprotawy. 
Inicjatorem spotkania byli seniorzy, którzy dążą do nawiązania aktywnego dialogu  
z  innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy, w tym poprzez 
współpracę z RDPP, reprezentującą lokalne ngo.  
Podczas spotkania omówiono również współdziałanie przy organizacji 
Szprotawskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, zaplanowanego na drugie półrocze 
2019. 

 30.09.2019 r. Podjęto uchwałę odnośnie planu pracy Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Szprotawa w II półroczu. Rada omówiła również projekty dwóch  
uchwał gminnych:  
1) Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 
Projekt uchwały, po przeanalizowaniu, został zaopiniowany bez uwag. 
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2020 rok 
Projekt uchwały, po przeanalizowaniu, został zaopiniowany bez uwag. 

http://www.niw.gov.pl/
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Podczas dalszej części spotkania omówiono zagadnienia związane z zakończeniem 
kadencji rady, w tym szczegółami opracowania sprawozdania z 3-letniej działalności. 

 21.11.2019 r. Odbyło się ostatnie posiedzenie Rady, której kadencja upłynęła  
13 listopada. Spotkanie to miało charakter otwarty - zaproszono do udziału 
organizacje i osoby zainteresowane sprawami pożytku publicznego.   
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z 3-letniej działalności, sporządzonym przez 
Sekretarza Rady, obecna na spotkaniu Pełniąca Funkcję Burmistrza wręczyła 
członkom podziękowania, za ich prospołeczną pracę, na rzecz samorządu 
szprotawskiego i lokalnych organizacji.  
Organizacje obecne na spotkaniu wyraziły wolę kontynuowania działalności RDPP 
podczas kolejnej kadencji. Dlatego 26 listopada ogłoszony został nabór na 4 
kandydatów organizacji pozarządowych do kolejnej Rady. Termin zgłoszeń upływał 27 
grudnia br. Dalsze kroki, w celu powołania nowej Rady zostały podjęte już w 2020 
roku. 

 
Wszelkie dokumenty związane z funkcjonowaniem Rady są opracowywane  
i  przechowywane w Referacie Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki. 
 
 

II. Przygotowanie Programu współpracy z organizacjami na rok 2020 
Prace nad przygotowaniem projektu Programu na rok 2020 w Referacie Promocji, 

Przedsiębiorczości i Turystyki rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. 
2 października ub.r. odbyło się otwarte spotkanie dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora działających w Gminie Szprotawa, na 
którym przedstawiono wstępny projekt Programu. Organizacje zgłosiły swoje uwagi 
i negocjowały założone w projekcie kwoty dotacji.  

Pisemne konsultacje przeprowadzono od 4 do 11.10.2019 r., zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Szprotawie Nr LI/374/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Szprotawa lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. Projekt 
konsultowanego aktu prawa miejscowego wraz z formularzem konsultacji, w oparciu 
o ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 03.10.2019 r., został zamieszczony w Biuletynie 
Urzędu Miejskiego w Szprotawie, wyłożony w Biurze Obsługi Klienta i wywieszony na 
tablicach urzędowych. Informacja o konsultacjach ukazała się również na stronie 
urzędowej www.szprotawa.pl. Do projektu uchwały 3 lokalne organizacje zgłosiły swoje 
uwagi i propozycje zmian. Dotyczyły one zwiększenia kwoty dotacji w zakresie działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Z uwagi jednak na trudną sytuację finansową gminy nie 
zostały uwzględnione przez burmistrza. 

14 października projekt Programu został przekazany pod obrady Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Rada zaopiniowała projekt bez uwag. Następnie projekt 
poddany pod obrady RM, został przyjęty na sesji 14 listopada 2019, czyli w wymaganym 
przez ustawę terminie. 
 
III. Jak co roku, Gmina Szprotawa aktywnie promowała różnorodne działania podejmowane 
przez lokalne organizacje i inne podmioty, włączając się  w inicjatywy, które mają na celu 
przybliżanie Szprotawianom działalność statutową danej organizacji, np. obchody Tygodnia 
Seniora, Szprotawska Liga Strzelecka, Powiatowe Zawody Pożarnicze Ochotniczych Straży 

http://www.szprotawa.pl/
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Pożarnych, Zlot Radości, organizowany przez Klub Abstynenta Maratończyk, Zlot 
Motocyklowy. 
 
IV. Gmina Szprotawa aktywnie współpracowała również z organizacjami i instytucjami 
działającymi w obszarze NGO o zasięgu ponadgminnym np. Stowarzyszeniem Gmin RP 
Euroregion Sprewa-Nysa–Bóbr, Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. 
 
V. Na bieżąco, na gminnej stronie internetowej www.szprotawa.pl ukazywały się informacje 
dla organizacji pozarządowych nt. możliwości pozyskiwania z różnych źródeł zewnętrznych 
środków finansowych na ich działalność statutową, czy udziału w interesujących spotkaniach 
i szkoleniach. Dodatkowo prowadzone był dwie, dedykowane sektorowi ngo odrębne 
zakładki: Organizacje pozarządowe - na stronie urzędowej i Współpraca z ngo - w BIP, na 
których wszystkie osoby zainteresowane łatwo mogły odnaleźć szukane informacje. 
  
Mając na uwadze powyższe proszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Gminy Szprotawa w 2019 roku z sektorem pozarządowym. Sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa. 
 
 
 
Sporządziła:        
Joanna Dudek 
Szprotawa, 24.04.2020 r. 
 
Sprawdziła: M. Serafin 
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