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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), przedstawiam 

sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
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OŚ.421.1.2022 Tarnowiec, 27 kwietnia 2022r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC

Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

TARNOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO ZA ROK 2022

WSTĘP

Gmina Tarnowiec realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

z późn. zm.), gdzie przedstawione są generalne zasady współpracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.

W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy 

publicznej, a organizacjami pozarządowymi, tzw. III sektor, samorząd Gminy Tarnowiec 

co roku uchwala Roczny Program, który jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej 

i finansowej.

Organizacje pozarządowe kształtują poczucie osobistej przynależności 

i zaangażowania w realizację celów społecznych oraz przyczyniają się do budowy silnej więzi 

między obywatelami. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi jest 

jednym z istotnych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie 

partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania 

i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Tarnowiec.

Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz przede wszystkim ich 

inicjatorami. Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności 

pożytku publicznego stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu. Uchwała stanowi 

dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, 

a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne będące podstawą do dysponowania 

środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez 



organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na 

rzecz jego mieszkańców.

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

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek 

prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. Organ stanowiący zobligowany 

jest zapisami art. 5a ust.l do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja 

każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jst sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

W dniu 19 listopada 2020 roku Zarządzeniem Nr 112/2020 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, 

Wójt Gminy Tarnowiec ogłosił konsultacje społeczne, a projekt Programu zamieszczony został 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec: www.bip.tarnowiec.eu, na stronie 

internetowej www.tarnowiec.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowcu. 

Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Rada Gminy Tarnowiec Uchwałą Nr XXIX/202/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. 

uchwaliła „Roczny program współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na 2021 rok". Program określił zakres zadań przewidzianych do realizacji 

przez organizacje pozarządowe.

Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy 

Tarnowiec, a organizacjami pozarządowymi, które służą efektywnemu wykorzystaniu 

społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Tarnowiec. Celami 

szczegółowymi Programu były:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną i jej tradycje,

2) zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy, wynikających 

z przepisów, poprzez włączenie do ich realizacji organizacje pozarządowe,

4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, poprzez umożliwienie indywidualnego 

wystąpienia z ofertą w realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,

5) racjonalne wykorzystanie publicznych środków' finansowych.
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Współpraca Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku obejmowała zadania własne 

gminy, które mieszczą się w sferze zadań publicznych wg katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy, 

tj. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób.

Zgodnie z założeniami ustawowymi współpraca z organizacjami pożytku publicznego 

mogła odbywać się w poprzez:

• zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

• wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków,

• konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.

3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Współpraca winna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz równości szans.

W Programie zawarto zadania, których realizacja została powierzona sektorowi 

pozarządowemu do wykonania w drodze konkursu ofert. W roku 2021 podstawą formalną 

współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pożytku publicznego było zlecenie realizacji 

zadań poprzez powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji.

I. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Współpraca o charakterze finansowym Gminy Tarnowiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zleceniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem 

dotacji.

W dniu 28 stycznia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Tarnowiec, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie 

Tarnowiec na rok 2021 pod nazwą Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Na 

powyższe zadanie do tut. Urzędu Gminy wpłynęły trzy oferty.
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Dane dotyczące nazwy oferentów oraz przekazanych kwot dotacji, a także zwrot 

niewykorzystanych dotacji zaprezentowano w Tabeli 1:

Tabela 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2021 roku (na podstawie podpisanych

umów oraz rozliczeń)

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania
Koszt całego 

zadania (zł)

Kwota 

przyznanej 

dotacji (zł)

Kwota 

wykorzystania 

dotacji (zł)

Z wrot 

niewykorzystanej 

dotacji (zł)

1.
Uczniowski Klub

Sportowy Czeluśnica

Upowszechnianie 

sportu wśród 

dzieci i 

młodzieży

4 028,00 3 000,00 3 000.00 0.00

2.
Uczniowski Klub 

Sportowy Mix Team 

Tarnowiec

Upowszechnianie 

sportu wśród 

dzieci i 

młodzieży

3 100,00 2 500,00 2 500,00 0,00

3.
Uczniowski Klub

Sportowy „Arka”

Umieszcz

Upowszechnianie 

sportu wśród 

dzieci i 

młodzieży

15 500,00 8 000,00 8 000.00 0,00

SUMA 22 628,00 13 500,00 13 500,00 0,00

W toku weryfikacji i merytorycznej oceny dokumentacji konkursowej Komisja 

Konkursowa zarekomendowała wszystkie złożone wnioski (tj. 3 wnioski) do objęcia 

dofinansowaniem (Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 3 marca 202Ir.). 

Podpisanie umów nastąpiło na podstawie wcześniej złożonych ofert. Szczegółowe warunki 

realizacji zadania określone zostały w zawartych umowach na wykonanie zadania publicznego.

Celem zakresu rzeczowego zadania było m.in:

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach 

w tym:

• udział drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie drużynowym,

• kursy, obozy, konsultacje,

• noclegi,

• opłaty startowe,

• transport na zawody,
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• ubezpieczenie zawodników,

• wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania 

i bezpośrednio po ich zakończeniu

• zakup nagród rzeczowych

- pokrycie kosztów realizacji programów szkolenia sportowego:

• wynagrodzenie trenerów i instruktorów,

• składki członkowskie klubu oraz zawodników,

• zakup sprzętu sportowego,

• wyposażenie zawodników,

• zajęcia treningowe,

• opłaty bankowe i skarbowe,

• obsługa administracyjno-księgowa.

• artykuły promocyjne

Środki budżetowe gminy Tarnowiec, przeznaczone na realizację ww. zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe pokryły w części zapotrzebowanie podmiotów.

Ponadto, należy nadmienić, iż w 2021 roku Gmina Tarnowiec na podstawie ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) przyznała 

dotację dla 5 ludowych klubów sportowych. Podmioty, które otrzymały dotację z budżetu 

Gminy Tarnowiec na realizację zadań publicznych w 2021 roku w ramach otwartych 

konkursów wniosków przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Dotacje dla klubów sportowych w 2021 roku (na podstawie wniosków, 

podpisanych umów oraz rozliczeń)

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania
Koszt całego 

zadania (zł)

Kwota 

przyznanej 

dotacji (zł)

Kwota 

wykorzystania 

dotacji (zł)

Zwrot 

niewykorzystanej 

dotacji (zł)

1.

Ludowy Klub 

Sportowy 

„TAJFUN” Lubno 

Szlacheckie

Piłka nożna pasją Lubna 

Szlacheckiego i Gminy Tarnowiec
27 400.00 26 000.00 26 000.00 0.00
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2.

Ludowy Klub 

Sportowy 

Brzezówka

Organizacja 

współzawodnictwa 

sportowego w zakresie 

propagowania i rozwoju piłki 

nożnej na terenach wiejskich

16 500,00 15 500,00 15 500.00 0,00

3.

Klub Sportowy 

DRAGON Nowy 

Glinik

Upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży w zakresie piłki 

nożnej w miejscowości Nowy 

Glinik

20 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00

4.

Ludowy Klub

Sportowy

Czeluśnica, 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej

Sprzyjanie rozwojowi sportu 
na terenie Gminy Tarnowiec 

w 2021 r.
55 000.00 50 000,00 50 000.00 0,00

5.

Ludowy Klub 

Sportowy Zorza 

03 Łubienko

Upowszechnianie 
współzawodnictwa 

sportowego w zakresie 
propagowania 

i rozwoju piłki nożnej na 
terenach wiejskich

21 400,00 19 500,00 19 500,00 0,00

SUMA 140 300,00 130 000,00 130 000,00 0,00

Wyniki konkursów zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

Urzędu Gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowcu (Zarządzenie 

Nr 23/2021 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 lutego 202Ir.

Złożone przez ww. oferentów wnioski na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz 

powyższe tabele wykazują zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na wsparcie 

finansowe, zarówno dla Uczniowskich Klubów Sportowych jak i Ludowych Klubów 

Sportowych. Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w 2021 roku na 

podstawie podpisanych umów w ramach otwartych konkursów wyniosła 143 500,00 zł.
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II Tryb bezkonkursowy.

Tryb małych zleceń - procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 

z późn. zm.) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych 

zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek 

organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. W ramach 

„małego grantu" podmiot składa ofertę spełniającą podstawowe warunki:

• oferowane zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny;

• kwota dofinansowania lub finansowania oferowanego zadania nie może być większa 

niż 10 000 zł.

• zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych:

• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowiec,

• w Biuletynie Informacji Publicznej,

• na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec .http://www.tarnowiec.eu/

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej 

zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, 

organ wykonawczy podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę 

o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu małych zleceń 

stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert 

(art. 19 a ust. 8).

Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń art. 19a ust. 6 i 7 ustawy wprowadza dwa 

dodatkowe ograniczenia:

• Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu 

samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3. w trybie określonym w ust. 1, 

w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

7

http://www.tarnowiec.eu/


• Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nic może przekroczyć 

20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Informacja nt. realizacji zadania w trybie małych zleceń:

W 2021 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadania 

publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.).

III. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dniu 16 listopada 2020 roku Zarządzeniem Nr 109/2020 Wójt Gminy Tarnowiec 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 

202Ir. Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowcu.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych zgłosił się 

jeden podmiot, który na ten cel otrzymał dotację ujętą w Tabeli 3. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie były prowadzone, ponieważ nie było 

zgłoszeń na taką formę pomocy.

Tabela 3. Dotacja dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK

Lp. Nazwa oferenta
Kwota przyznanej 

dotacji (zł)

Kwota 

wykorzystania 

dotacji (zł)

Kwota 

niewykorzystanej 

dotacji (zł)

1.

Podkarpacki Oddział 

Okręgowy PCK. 

oddział rejonowy PCK 

w Jaśle

135 000.00 126 500,00 8 500,00
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Działalność Podkarpackiego Oddziału Okręgowy PCK, oddział rejonowy PCK w Jaśle 

realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Tarnowiec poprawiła jakość życia osób objętych 

pomocą, zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku. Opiekunki dotarły z pomocą 

pielęgnacyjną do osób potrzebujących, zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta.

W sytuacjach trudnych, wymagających szybkiej interwencji, we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej (GOPS), opiekunki zaradzały życiowym problemom 

podopiecznych, zwłaszcza w podeszłym wieku. Liczne porady, pomogły bliskim zajmującym 

się na co dzień osobami wymagającymi stałej opieki, odnaleźć się w obliczu choroby członka 

rodziny i uzyskać instruktaż pielęgnowania chorego.

Wiele osób chorych i samotnych ma utrudniony kontakt z placówkami Służby Zdrowia 

ze względu ma swój stan zdrowia. Osoby starsze i samotne wymagały wsparcia w pielęgnacji 

i innych czynnościach (utrzymanie higieny ciała, odżywianie, kontrola leków, zaopatrzenie 

w lekarstwa itp.).

Rozpoznanie środowiska osoby potrzebującej przez opiekunki, służyło też ważnymi 

informacjami dla tut. GOPS. Opieką zostały objęte osoby zamieszkałe na terenie Gminy 

Tarnowiec.

Dane zawarte w sprawozdaniu dotyczące „Pomocy Społecznej” przygotowano na 

podstawie informacji przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu, 

który bezpośrednio koordynował zadania i posiada kompletną dokumentację.
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PODSUMOWANIE

Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny 

samorząd w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Organizacje pozarządowe 

uzupełniają zadania samorządów lokalnych, a zaufanie jakim obdarza ich społeczeństwo jest 

świadectwem coraz większego profesjonalizmu i skuteczności ich działań. Ponadto 

Stowarzyszenia i kluby sportowe oprócz dotacji z Gminy, pozyskują również środki finansowe 

na swoje cele statutowe ze źródeł zewnętrznych (m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze Starostwa). Praktyka, doświadczenie i obserwacje, biorąc 

pod uwagę ilość środków finansowych przekazywanych sektorowi pozarządowemu, a także 

perspektywa kolejnych lat powodują konkretyzowanie zadań priorytetowych. Problemem 

sektora pozarządowego jest przede wszystkim brak środków finansowych, a po nim kwestie 

zaplecza administracyjno-technicznego. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, 

sprawozdawczość, prowadzenie pełnej księgowości to zagadnienia, które wymagają 

prowadzenia biur oraz korzystania pomocy prawników i księgowych, na które organizacjom 

brak funduszy. Reasumując, w ramach bieżącej kontroli realizacji zadań Publicznych nie 

stwierdzono uchybień. Zadania zostały zrealizowane zgodnie ze złożonymi przez podmioty 

ofertami, wnioskami i podpisanymi umowami. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku do 

Urzędu Gminy w Tarnowcu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia, co do realizacji 

Programu.

W 2021 roku Gmina Tarnowiec:

• współpracowała merytorycznie w zakresie realizowania zadań zawartych w programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi,

• udostępniała materiały związane z konkursami ofert na realizację zadań publicznych,

• udzielała informacji dotyczących realizacji zadań publicznych,

• udostępniała obiekty gminne do realizacji zadań publicznych.

Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, ogłoszenia 

o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych 

w zakładce ,.Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Tam również zostanie 

zamieszczone niniejsze „Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego ”.

Sporządziła: Sabina Lubaś /


