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Łagiewniki, dnia  21 marca 2022 roku. 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy  

z organizacjami pożytku publicznego w 2021 roku 
 

 

1. W 2021 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w ramach 

realizacji: 

1) Uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr XXXI/189/20 z dnia 26.11.2020 r.  

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok. 

2) Uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr XXXI/190/20 z dnia 26.11.2020r.  

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2021 rok. 

3) Uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr XXXI/196/20 z dnia 17.12.2020r.  

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagiewniki na 2021 rok”. 

 

2. W 2021 roku Gmina Łagiewniki przeznaczyła kwotę 194 310,00 zł na realizacje zadań 

publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 

 

3. Środki wydatkowane były w oparciu o: 

1) Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert (3 ogłoszone konkursy ofert). 

2) Na podstawie ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym  

i o wolontariacie (5 dofinasowanych zadań). 

 

4. Otwarte konkursy ofert: 

1) Zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Łagiewniki Nr 2/2020 z 23.12.2020r. 

przeprowadzono otwarty konkursu ofert na wparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy Łagiewniki”. Do konkursu zgłoszono 9 ofert klubów 

sportowych. W wyniku postępowania konkursowego przyznano dotację  

i podpisano umowy na realizację zadania z 9 organizacjami w łącznej kwocie 

113.000,00 zł tj.: 

✓ Klub Sportowy Zieloni Łagiewniki – 24 000,00 zł., 

✓ Klub Sportowy Delta Słupice – 16 800,00 zł., 

✓ Klub Sportowy Czarni Sieniawka – 16 800,00 zł., 

✓ Akademia Piłkarska Orlik – 14 000,00 zł., 

✓ Gminny Szkolny Związek Sportowy w Łagiewnikach – 7 500,00 zł., 

✓ Klub Sportowy Sparta Oleszna – 9 300,00 zł., 

✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nefryt Oleszna – 6 000,00 zł., 

✓ Klub Sportowy Płomień Sokolniki – 9 300,00 zł. 

✓ Uczniowski Klub Sportowy Piast Jaźwina – 9 300,00 zł. 
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Przyznając dotację w określonej wysokości brano pod uwagę wielkość klubu (ilość 

drużyn), klasę w której dany klub rozgrywa mecze i związane z tym koszty dojazdu 

zawodników oraz opłaty. 

Zgodnie z warunkami zawartych na wsparcie realizacji zadania publicznego umów, 

kluby sportowe zobowiązane zostały do złożenia sprawozdania z realizacji zadania. 

Wszystkie kluby stosowne sprawozdanie złożyły w terminie.  

W odniesieniu do złożonych sprawozdań stwierdzono, iż zadanie zostało zrealizowane 

zgodnie ze złożonymi ofertami oraz przedstawionymi aktualizacjami. Środki z dotacji 

wydatkowano głównie na:  

✓ pokrycie kosztów dojazdu zawodników na mecze, 

✓ koszty delegacji sędziowskich, 

✓ opłaty statutowe między innymi  za zgłoszenie drużyny do rozgrywek, 

✓ koszty utrzymania boiska sportowego (paliwo do kosiarek, wapno), 

✓ zakup sprzętu sportowego (stroje, buty itp.), 

✓ zakup artykułów spożywczych (woda na mecze dla zawodników). 

 

2) Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 16.11.2020 r. przeprowadzono 

konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Łagiewniki w roku 2021. Do konkursu 

zgłoszono 1 ofertę. W wyniku postępowania konkursowego podpisano umowę na 

realizację zadania ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl”  

z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 i przyznano dotację w łącznej 

kwocie 35 000,00 zł. Dotowany zobowiązany został do przedłożenia sprawozdania  

z realizacji zadania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, z którego 

się wywiązał. Kwota przyznanej dotacji została wydatkowania w 100 %. 

 

3) Zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Łagiewniki Nr WOiPS/2/2021 przeprowadzono 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Pomocy 

i działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących 

 w trudnej sytuacji życiowej”. Do konkursu zgłoszono 1 ofertę. W wyniku 

postępowania konkursowego przyznano dotację i podpisano umowę ze 

Stowarzyszeniem Klub Seniora „Babie Lato” na kwotę 6 500,00 zł.  

 

Zgodnie z umową złożono aktualizację oferty w związku ze zmianami które 

wyniknęły z powodu pandemi COVID-19. Zgodnie z warunkami zawartych na 

wsparcie realizacji zadania publicznego umowy, kluby seniora zobowiązany został do 

złożenia sprawozdania z realizacji zadania, które złożył w terminie i sprawozdanie 

zostało przyjęte.  

W odniesieniu do złożonego sprawozdania stwierdzono, iż zadanie zostało  

 zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą oraz przedstawioną aktualizacją.  

Środki z dotacji wydatkowano głównie na:  

- Integrację środowiska 

 

 

5. Środki wydatkowane na podstawie art. 19a: 

1) Akademia Piłkarska „Orlik” Łagiewniki zorganizowała obóz sportowy pn. 

„Wybieram sport” dla dzieci z terenu Gminy Łagiewniki. Zadanie polegało na 
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zorganizowaniu obozu sportowego w Rewalu. Ideą profilaktyki było przesłanie, że 

lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Przez 6 dni dzieci funkcjonowały w 100% 

zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Nie tylko były aktywne 

fizycznie, ale także miały ograniczony dostęp do telefonów komórkowych. 

Organizowano warsztaty z zakresu szkodliwego wpływu na zdrowie środków 

odurzających, alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Zajęcia miały też podnieść wiedzę 

uczestników w temacie : asertywności, poczucia własnej wartości, ponoszenia 

odpowiedzialności za własne decyzje. W obozie udział wzięło 35 uczestników. 

 

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona zorganizowało wyjazd integracyjny dla 

uczniów klas I-III ( 52 osoby)  i klas IV-V ( 36 osób ) , w ramach programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Olesznej do Parku Dinozaurów JuraPark w  Krasiejowie. Wyjazd zorganizowany 

był dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią (alkoholizm, 

niewydolność wychowawcza). Celem wyjazdu było zmniejszenie negatywnych 

skutków pandemii COVID-19 (zamknięcia szkoły, brak kontaktów z rówieśnikami).  

  

3) ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Łagiewniki w 2021 roku był organizatorem 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w formie obozu harcerskiego, jako 

profilaktyka i alternatywa wobec używania środków psychoaktywnych. Realizacją 

zadnia było zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych oraz 

zarządzanie czasem wolnym. Program profilaktyczny organizowany był w formie 

zajęć psychoedukacyjnych. Uczestnikami wypoczynku było 30 dzieci i młodzieży. 

W tym czasie mieli okazję doświadczyć, że wypoczynek może być alternatywą 

wobec używania substancji psychoaktywnych. Poznali i doświadczyli nowych 

możliwości zmiany myślenia, skorygowanie negatywnych, czy też wyuczonych już 

zachowań. Do pozytywnych rezultatów zaliczyć należy zmianę środowiska, 

integracja wewnętrzna oraz zewnętrzna między innymi uczestnikami. Uczestnicy 

spędzili 14 dni w ośrodku nad morzem w Pobierowie, uczestnicząc w biwaku 

socjoterapeutycznym. 

 

4) Akademia Piłkarska „Orlik” Łagiewniki zorganizowała obóz sportowy pn. 

„Wybieram sport” dla dzieci z terenu Gminy Łagiewniki. Zadanie polegało na 

zorganizowaniu obozu sportowego w Zakopanem. Ideą profilaktyki było przesłanie, 

że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Podczas obozu dzieciom zaprezentowano 

zasady prozdrowotnego stylu życia, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 

Zdrowia, podejmowały aktywność fizyczną, ale także miały ograniczony dostęp do 

telefonów komórkowych. Organizowano warsztaty z zakresu szkodliwego wpływu 

na zdrowie środków odurzających, alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Zajęcia miały 

też podnieść wiedzę uczestników w temacie : asertywności, poczucia własnej 

wartości, ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje. W obozie udział wzięło 

38 uczestników. 

 

5) Stowarzyszenie „SKLEJKA” zorganizowało wycieczkę do Twierdzy Kłodzkiej dla 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, w ramach 

przyjętych programów wychowawczo-profilaktycznych. Prezentując m.in. 
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alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Uczestnikami wycieczki byli 

uczniowie pochodzący z różnych środowisk rodzinnych, zagrożeni patologią. 

Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w tematyce agresji, przemocy, zachowań 

ryzykownych, asertywności oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

W wycieczce wzięło udział 40 uczniów. 

 

6. W Roku 2021 Gmina Łagiewniki partycypowała w kosztach współpracy partnerskiej 

pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a gminami powiatu dzierżoniowskiego  

w zakresie doradztwa dla organizacji pozarządowych świadczonego przez Fundację 

Merkury z Wałbrzycha. Konsultacje odbywały się w formie spotkań bezpośrednich, 

internetowo oraz telefonicznie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Karolina Kopryna 
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