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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

GMINY BAĆKOWICE  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI 

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2020. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj. z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2021 



Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.) Wójt Gminy Baćkowice 

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 Baćkowice z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2020 roku został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baćkowice i poddany 

konsultacjom z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz ostatecznie uzgodniony 

na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 22 listopada 2019 r. 

Roczny Program Współpracy Gminy Baćkowice z Organizacjami Pozarządowymi  

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

i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Baćkowice Uchwałą  

nr XVI/81/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.  

Celem nadrzędnym programu było lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców gminy oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju gminy poprzez 

umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. 

 

1. Cele szczegółowe programu dotyczyły:  

 Aktywizacja społeczności lokalnej. 

 Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

 Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy. 

 Zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 

polityki społecznej i gospodarczej w gminie.  

 Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych 

mieszkańców.  

 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.  

 Promowanie i wzmocnienie postaw obywatelskich. 

 Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy poprzez włączenie 

organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. 

 

2. Organizacje pożytku publicznego w Gminie Baćkowice:  

1) KGW Modliborzyce 

2) KGW Olszownica 

3) KGW Piórków 

4) KGW Wszachów  

5) KGW Żerniki 

6) OSP Baćkowice 

7) OSP Piórków 

8) OSP Wszachów 

9) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gm. Baćkowice „Edukacja i 

Przyszłość” 



10) Stowarzyszenie „Nasz Nieskurzów” 

11) UKS Baćkowice 

12) UKS Hubal 

13) Gościnie Baćkowski Stowarzyszenie im. ks. R. Górskiego 

 

3. Formy przyjętej w programie współpracy: 

Współpraca Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego mogła mieć charakter finansowy, 

pozafinansowy oraz partnerstwa. 

 Na realizację Programu współpracy w roku 2020 Gmina przeznaczyła środki finansowe  

w wysokości 30 000,00 zł. 

 

4. Dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Baćkowice  

w 2020 r. został ogłoszony w dniu 14 lutego 2020 r.  

Ogłoszenia umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice,  

na stronie internetowej Gminy Baćkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.   

Oferty składane były do dnia 6 marca 2020 r.  

Konkurs z realizacją zadań w okresie od 15.03.2020 do 30.11.2020 r. dotyczył:  

Zadanie nr 1: Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne o charakterze profilaktycznym. Cykl 

spotkań integracyjnych dla mieszkańców gminy Baćkowice, połączonych z profilaktyką 

zdrowotną  

i społeczną. 

Zadanie nr 2: Impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze profilaktycznym. Wydarzenie 

integracyjne dla rodzin z gminy Baćkowice, połączone z upowszechnianiem kultury 

fizycznej  

i zdrowego trybu życia. 

Zadanie nr 3: Impreza kulturalno-rekreacyjna o charakterze profilaktycznym. Wydarzenie 

integracyjne dla mieszkańców gminy Baćkowice, połączone z upowszechnianiem wśród 

dzieci wiedzy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Zadanie nr 4: Impreza kulturalno-rekreacyjna o charakterze edukacyjnym. Wydarzenie 

integracyjne dla mieszkańców gminy Baćkowice z elementami prezentacji lokalnego 

dziedzictwa, w tym zachowanych tradycji.  

Zadanie nr 5: Impreza kulturalno-rekreacyjna o charakterze profilaktycznym. Wydarzenie 

integracyjne dla mieszkańców gminy Baćkowice, połączone z upowszechnianiem wiedzy  

w zakresie promocji zdrowego trybu życia.  

Do konkursu przystąpiły: KGW Modliborzyce, KGW Olszownica, KGW Piórków, 

KGW Wszachów, KGW Żerniki. 

Wybrane oferty: W wyniku przeprowadzonego konkursu oferty wszystkich KGW 

zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową i zaakceptowane przez Wójta Gminy 

Baćkowice. 



Korzyści wynikające z realizacji ww. zadań: Z uwagi na wybuch pandemii COVID-19, 

zakaźnej choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone 

ograniczenia w życiu publicznym wszyscy oferenci odstąpili od realizacji zgłoszonych zadań. 

 

5. Dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 

Na realizację zadań w trybie pozakonkursowym Gmina może przeznaczyć w danym 

roku 20% środków przewidzianych na realizację Programu Współpracy Gminy Baćkowice  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

W 2020 r. w trybie pozakonkursowym udzielono dotacji w wysokości 3 000,00 zł.  

Wniosek o przyznanie dotacji złożyło w dniu 13 lutego 2020 r. Stowarzyszenie Świętokrzyski 

Bank Żywności, a głównym celem zrealizowanego zadnia „Pozyskiwanie artykułów 

żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice”, z terminem realizacji: 

20.02.2020 - 20.05.2020 r.  

Korzyści wynikające z realizacji ww. zadań: 

Zadanie realizowane było na terenie Gminy Baćkowice. Odbiorcami byli najubożsi 

mieszkańcy gminy – podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Pozyskane przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności produkty spożywcze 

rozprowadzili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach, przekazując 

zestawy żywnościowe dla 367 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Innym celem, jaki osiągnięto w wyniku zrealizowanego zadnia było zapobieganie 

marnotrawstwu żywności.  

 

6. Podsumowanie realizacji Programu współpracy za rok 2020  

Gmina Baćkowice realizując cele Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. ogłosiła szeroki konkurs dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie, z zamiarem przyznania 

wsparcia finansowego, jak i pomocy pozafinansowej na realizację zadań publicznych.  

Wszystkie zgłoszone do konkursu oferty zawierały zadania o plenerowo-masowym 

charakterze, co sprawiło, że w 2020 r. nie można było ich zrealizować, z uwagi na 

wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym, spowodowane wybuch pandemii COVID-

19, zakaźnej choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.  

Wobec zaistniałej sytuacji wszyscy oferenci odstąpili od realizacji zgłoszonych zadań. 

Sytuacja związana z pandemią sprawiła, że nie udało się osiągnąć głównych celów 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Baćkowice z Organizacjami Pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.  

Zrealizowane zostało natomiast, tak jak i w latach poprzednich, zadnie w ramach 

wsparcia produktami spożywczymi najuboższych mieszkańcy gminy - podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 

 Wobec powyższego należy przyznać, że rok 2020 (rok pandemii COVID-19) nie 

przyczynił się do zwiększenia aktywności społecznej organizacji pozarządowych,  

jak i rozwoju partnerstwa pomiędzy administracją samorządową, organizacjami pożytku 

publicznego oraz mieszkańcami Gminy Baćkowice. 


