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I Wstęp  

Zgodnie z art. 5a ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia               

24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Wójt Gminy jest zobowiązany 

przedstawić Radzie Gminy nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdanie                         

z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. Roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2021, został przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XVIII/196/21 z dnia 31 marca 2021 r. Wcześniej Projekt 

Programu został poddany konsultacjom społecznym, a informacja o tym umieszczona została 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

 

II Współpraca o charakterze finansowym. 

W 2021 roku ogłoszono w sumie 1 konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu. W konkursie zostały złożone 2 oferty, wszystkie spełniały warunki konkursowe. W 

sumie podpisano 2 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 55 000,00 złotych. 

Organizacjom przekazano 55 000,00 złotych, natomiast kwota w wysokości 1 984,57  została 

zwrócona do urzędu gminy jako niewykorzystana. Ponadto została złożona 1 oferta w trybie 

uproszczonym na kwotę 5 000,00 zł dotycząca zbiórki żywności – zadanie zostało 

zrealizowane. 

1. Ogłoszone konkursy: 

Zarządzeniem Nr 10/2021 z dnia 16 marca 2021 r. Wójt Gminy Wierzbinek, ogłosił  

       otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania       

kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2021 r. 

       Konkurs miał na celu zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, uczestnictwo drużyn  w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i tenisa stołowego. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wymienionych zadań wynosiła 55 000,00 zł.  

       Złożono 2 oferty w trybie konkursowym tj.:  

   - Oferta nr 1: Stowarzyszenie WKS Boguszyczki - „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu poprzez szkolenie oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach 

sportowych w zakresie dyscyplin sportowych” na okres od 23.04.2021 r. do              

30.11.2021 r., kwota przyznanej dotacji to 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 

całości oraz rozliczona w wyznaczonym terminie. 

   - Oferta nr 2: Klub Piłkarski Górnik Wierzbinek – „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu poprzez szkolenie oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach 

sportowych w zakresie dyscyplin sportowych” na okres od 23.04.2021 do 30.11.2021 r.  

kwota przyznanej dotacji wyniosła 35 000,00 zł.                                          

      Dotacja została wykorzystana w kwocie 33 015,43 zł, kwotę w wysokości 1 984,57 zł 

zwrócono na konto gminy Wierzbinek. Dotacja została rozliczona w wyznaczonym 

terminie. 

2. Złożona została 1 oferta uproszczona w dniu 05.08.2021 r. Banku Żywności w Koninie na 

realizację zadania „Wsparcie żywnościowe potrzebujących”. Na podstawie oferty 



udzielono wnioskodawcy dofinansowania w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania. 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 01.09.2021 r. do 10.11.2021 r. W ramach 

realizowanego zadania Bank Żywności w Koninie przekazywał na teren gminy 

Wierzbinek żywność pozyskaną głównie od producentów krajowych, marketów i innych. 

Pomoc adresowana była do podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wierzbinku. Z żywności skorzystali najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy 

Wierzbinek, zweryfikowani i zakwalifikowani do pomocy przez GOPS w Wierzbinku, w 

sumie ponad 400 osób. Dotacja została wykorzystana w całości oraz rozliczona w 

wyznaczonym terminie.  

 

III   Współpraca o charakterze pozafinansowym. 

 - każdorazowo umieszczano na stronie internetowej Gminy Wierzbinek www.wierzbinek.pl 

informacje na temat konkursów, w których oferty mogły składać organizacje pozarządowe, 

jak również informowano o szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. 

- użyczanie obiektów sportowych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na 

potrzeby prowadzenia zajęć sportowych. 

- użyczanie pomieszczeń organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na potrzeby 

realizacji celów statutowych. 

- współpraca przy organizacji festynów, imprez sportowych, uroczystości o charakterze 

lokalnym.  

- promocja działalności organizacji pozarządowych w wydawanych materiałach 

informacyjnych, gazetce gminnej „Sygnały Wierzbinka” oraz na stronie internetowej gminy. 

- udzielanie informacji o dostępnych zewnętrznych źródłach finansowych dla organizacji 

pozarządowych oraz pomoc w przygotowaniu wniosków. 

      

IV. Podsumowanie 
Realizując cele Programu Współpracy, gmina Wierzbinek udzielała organizacjom 

pozarządowym w 2021 roku wsparcia zarówno o charakterze finansowym jak                                     

i pozafinansowym. Ogłoszono 1 konkurs, w którym udzielono wsparcia 2 organizacjom 

pozarządowym na łączną kwotę 55 000,00 zł, oraz udzielono dofinansowania w wysokości              

5 000,00 zł 1 organizacji na realizację zadania w trybie uproszczonym. 

W 2021 r. praca z różnymi podmiotami i organizacjami z terenu gminy Wierzbinek nie 

opierała się tylko o zapisy zawarte w Programie. Działania Gminy nakierowane były  głównie 

na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych                 

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie 

nieobejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Gmina Wierzbinek współpracuje z mieszkańcami na wielu płaszczyznach związanych                      

z rozwojem kultury, sportu i rekreacji oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup 

społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa             

i pozafinansowa udzielana podczas organizacji wydarzeń, pozytywnie wpływają na kontakty 

i wzajemne relacje z trzecim sektorem.  



Rok 2021 postawił przed nami nowe wyzwania w związku z panującą pandemią oraz 

związanymi z tym ograniczeniami, co miało duże przełożenie na formy i rodzaj współpracy                

z organizacjami. 

W 2021 r. ze strony sektora pozarządowego, nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, czy też 
zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy Gminy Wierzbinek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami. 
 Zgodnie z art. 5a ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia               

24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), niniejsze sprawozdanie zostanie 

przekazane Radzie Gminy Wierzbinek do dnia 31 maja 2021 r. w formie informacji. 


