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I. WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
Burmistrz Miasta Pszów, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany
przedłożyć Radzie Miejskiej w Pszowie oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
poprzedni.
Niniejsze sprawozdanie podsumowuje kolejny rok współpracy Miasta Pszów z organizacjami
pozarządowymi, które są ważnym partnerem w realizacji jego zadań przewidzianych prawem.
Odgrywają one również istotną rolę w lokalnym środowisku, organizując wiele form pomocy
czy spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
zawarto w Programie Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok,
zwanym dalej programem, który przyjęto Uchwałą Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 listopada 2019 r. zwaną dalej uchwałą.
Współpracę Gminy Miasta Pszów z organizacjami pozarządowymi oparto o zasady
pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Za cel główny programu przyjęto zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych
Gminy Miasta Pszów wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji
pozarządowych w realizację tych zadań, umacnianie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym i budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Miasta Pszów.
Szczegółowy zakres współpracy oraz jego formy opisano w dalszej części sprawozdania.

II. KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały szczegółowy sposób
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W związku z powyższym Rada Miejska w Pszowie Uchwałą nr XLII/336/2010 z dnia
22 września 2010 r., zmienioną Uchwałą nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia
10 listopada 2010 r. określiła szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
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Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej celem poznania opinii i umożliwienia zgłoszenia uwag
uprawnionym podmiotom, Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr BM.0050.122.2019 z dnia
8 października 2019 r. ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie
przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok”.
Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzono za pośrednictwem strony internetowej
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pszów. Uwagi i opinie przyjmowane były w terminie
do dnia 19 października 2019 r. W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu
programu. Wyniki konsultacji podano do publicznej wiadomości.

III. PROGRAM
Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok przyjęto
Uchwałą Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 listopada 2019 r.
Współpraca między Gminą Miastem Pszów, a organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Rada Miejska w Pszowie, na
podstawie potrzeb Gminy Miasta Pszów oraz dotychczasowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi dla realizacji programu w roku 2020 przyjęła zadania priorytetowe w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie
profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
Okres realizacji programu ustalono od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

IV. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca pomiędzy Gminą Miastem Pszów a organizacjami pozarządowymi w roku 2020,
przybrała formę powierzenia wykonania zadań publicznych określonych w programie, poprzez
udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy oraz § 5 ust. 1 programu.
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W związku z powyższym Zarządzeniem Nr BM.0050.172.2019 Burmistrza Miasta Pszów z dnia
27 grudnia 2019 r. ogłoszono Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Pszów.
Na realizację zadań publicznych w roku 2020 zabezpieczono środki finansowe:

ZADANIE

PLAN ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ
BUDŻETOWĄ

ZMIANY W PLANIE
FINANSOWYM DOCHODÓW
I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH MIASTA
PSZÓW ZA 2020 ROK

WYKONANIE

wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

53.100,00 zł

Nie dotyczy

52.720,00 zł

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i ochrona dziedzictwa narodowego,
w zakresie kultywowania tradycji
śląskiej oraz ochrony dóbr kultury

24.500,00 zł

Nie dotyczy

10.638,00 zł

pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób

20.000,00 zł

Nie dotyczy

14.947,47 zł

Ogółem:

97.600,00 zł

-

78.305,47 zł

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 10 ofert
LP.

ZADANIE W
DZIEDZINIE

OFERENT

TYTUŁ ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA
DOTACJI

1.

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

Miejski Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka”

„Jedynka gra w tenisa stołowego”

37.220,00 zł

2.

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

Klub Sportowy Akademia
Piłkarska „United”

„United – pierwszy jubileusz”

11.050,00 zł

3.

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

Uczniowski Klub
Sportowy Ognisko
Rydułtowy

Nasze dzieci grają w szachy

6.730,00 zł

4.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji
śląskiej oraz ochrony
dóbr kultury

Towarzystwo Przyjaciół
Pszowa

Cudze chwalicie swego nie znacie

1.000,00 zł
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5.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji
śląskiej oraz ochrony
dóbr kultury

Towarzystwo Przyjaciół
Pszowa

Zeszyty Pszowskie

4.500,00 zł

6.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji
śląskiej oraz ochrony
dóbr kultury

Towarzystwo Przyjaciół
Pszowa

Spotkania z tradycją i folklorem
Małej Ojczyzny

2.500,00 zł

7.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji
śląskiej oraz ochrony
dóbr kultury

Stowarzyszenie
Paramilitarne
„Prochownia 1910”

„Pomoc Prochowni III”

1.300,00 zł

8.

Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji
śląskiej oraz ochrony
dóbr kultury

Ochotnicza Straż Pożarna
w Pszowie

Tradycja w nowej odsłonie

6.600,00 zł

9.

Pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans
tych rodzin i osób

Towarzystwo Przyjaciół
Pszowa

Wszyscy razem – prowadzenie
świetlicy Radość życia dla osób
niepełnosprawnych w Pszowie

20.000,00 zł

10.

Pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans
tych rodzin i osób

Paramilitarne
„Prochownia 1910”

Wycieczka do Prochowni

1.500,00 zł

Złożone oferty przed przekazaniem do zaopiniowania Komisji konkursowej, poddano wstępnej
ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników Referatu Promocji, Środków
Pomocowych, Kultury i Sportu.
Wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs spełniały określone
kryteria formalne.
Zarządzeniem Nr BM.0050.22.2020 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 22 stycznia 2020 r.
powołano Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Miasta Pszów.
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Pierwsze spotkanie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 23 stycznia 2020 r. Zebrani
na posiedzeniu dokonali wstępnej oceny ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dwa wnioski złożone przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” na zadania
pt. „Pomoc Prochowni III” oraz „Wycieczka do Prochowni” w ocenie Komisji wymagały
dodatkowych wyjaśnień i informacji.
Kolejne spotkanie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 31 stycznia 2020 r. w celu
zaopiniowania wszystkich ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz ochrony dóbr kultury; Pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Złożone oferty Komisja opiniowała zgodnie z kryteriami ujętymi w karcie oceny.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji, Burmistrz Miasta udzielił wsparcia finansowego zgodnie
z Zarządzeniem Nr BM.0050.29.2020 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 3 lutego 2020 r.
następującym organizacjom:

TYTUŁ ZADANIA

OFERENT

KWOTA
UDZIELONEJ
DOTACJI

1.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

„Jedynka gra w tenisa stołowego”

Miejski
Uczniowski Klub
Sportowy
”JEDYNKA”

37.220,00 zł

2.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

„United – pierwszy jubileusz”

Klub Sportowy
Akademia
Piłkarska „United”

6.000,00 zł

3.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

LP.

ZADANIE W DZIEDZINIE

4.

5.

6.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz
ochrony dóbr kultury
Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz
ochrony dóbr kultury
Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz

„Nasze dzieci grają w szachy”

Uczniowski Klub
Sportowy
„Ognisko”
Rydułtowy

5.500,00 zł

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

1.000,00 zł

„Zeszyty Pszowskie”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

4.500,00 zł

„Spotkania z Tradycją i Folklorem
Małej Ojczyzny”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

2.500,00 zł

„Cudze chwalicie swego nie znacie”
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7.

8.

9.

ochrony dóbr kultury
Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz
ochrony dóbr kultury
Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz
ochrony dóbr kultury
Pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i
osób

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Pszowie

5.200,00 zł

„Pomoc Prochowni III”

Stowarzyszenie
Paramilitarne
„Prochownia
1910”

800,00 zł

„WSZYSCY RAZEM – prowadzenie
świetlicy Radość Życia dla osób
niepełnosprawnych w Pszowie”

Towarzystwo
Przyjaciół Pszowa

20.000,00 zł

„Tradycja w nowej odsłonie”

PODSUMOWANIE
Suma przyznanych i przekazanych środków finansowych w ramach otwartego konkursu
ofert wyniosła 82.720,00 zł, z podziałem na poszczególnie zadania:
Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 48.720,00 zł.
Zadanie 2 - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz ochrony dóbr kultury: 14.000,00 zł.
Zadanie 3 – Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 20.000,00 zł.
Suma wykorzystanych środków finansowych w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła
66.841,05 zł, z podziałem na poszczególne zadania:
Zadanie 1 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 45.776,00 zł.
Zadanie 2 – Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie
kultywowania tradycji śląskiej oraz ochrony dóbr kultury: 6.117,58 zł,
Zadanie 3 – Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 14.947,47 zł.
Różnica pomiędzy kwotą przekazaną organizacjom pozarządowym, a kwotą wykorzystaną
wynika ze zwrotu części niewykorzystanych dotacji wskutek trwającej pandemii COVID-19
i wprowadzonymi obostrzeniami.
Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i zgodnie z przeznaczeniem,
a rozliczanie i akceptacja sprawozdań końcowych są dokonywane zgodnie z art. 15 zzl ust. 2
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1842).
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W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną przez wirus COVID-19, organizacje pozarządowe
nie zrealizowały poszczególnych zaplanowanych w ofertach działań. Wprowadzone obostrzenia
w 2020 roku spowodowały ograniczenie wykonywania zleconych organizacjom pozarządowym
zadań.
W związku z powyższym organizacje pozarządowe dokonały zwrotu części niewykorzystanej
dotacji na konto bankowe Urzędu Miasta w Pszowie:
1) Uczniowski Klub Sportowy „Ognisko” Rydułtowy - zadanie „Nasze dzieci grają w szachy”
dokonał zwrotu kwoty 2.944,00 zł,
2) Towarzystwo Przyjaciół Pszowa – zadanie „Spotkania z tradycją i folklorem Małej
Ojczyzny” dokonało zwrotu kwoty 2.362,00 zł,
3) Towarzystwo Przyjaciół Pszowa – zadanie „Wszyscy Razem – prowadzenie świetlicy
Radość Życia dla osób niepełnosprawnych w Pszowie” dokonało zwrotu kwoty 5.052,53
zł,
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie – zadanie „Tradycja w nowej odsłonie” dokonała
zwrotu kwoty 4.520,42 zł.
W jednym przypadku umowa na realizację zadania „Cudze chwalicie swego nie znacie” została
rozwiązana za porozumieniem stron, a pełna kwota przekazanej dotacji została zwrócona na
konto bankowe Urzędu Miasta Pszów, tj. 1.000,00 zł.
Małe granty
Do Urzędu Miasta w Pszowie wpłynęła również 1 oferta (tzw. małe granty) w trybie art. 19 a
ustaw, złożona przez Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” na realizacje zadania „Boxing W.W.”
Oferta otrzymała dotację w kwocie 4.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą
umową i zgodnie z przeznaczeniem.

V. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Poza wsparciem organizacji pozarządowych w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań
publicznych, Gmina Miasto Pszów włącza się w organizację przez wspomniane podmioty
licznych przedsięwzięć, wydarzeń czy spotkań poprzez zakup nagród rzeczowych, różnego
rodzaju pucharów, dyplomów oraz innych niezbędnych materiałów.
W 2020 r. przez pandemię COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia przeważająca większość
wydarzeń i spotkań nie odbyła się, a co za tym idzie pomoc pozafinansowa dla organizacji
pozarządowych została mocno ograniczona przez koronawirusa.
Gmina Miasto Pszów zgodnie z programem współpracowała jednak z organizacjami
pozarządowymi i udzielała organizacjom pozarządowym wsparcia pozafinansowego poprzez:
Strona 9 z 11

1. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych.
2. Udostępnianie informacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej.
3. Udostępnienie transmisji sesji Rady Miejskiej w Pszowie na stronie sesja.pl.
4. Publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Miasta Pszów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Pszów, na
portalu Facebook oraz w bezpłatnej gazecie Miasta Pszów.
5. Prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów „zakładki”, która umożliwia
prezentację organizacji pozarządowych.
6. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości i lokali.
7. Wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów lokalnych.

VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA
Podmioty, którym udzielono wsparcia w formie dotacji zgodnie z ustawą oraz zapisami
zawartymi w umowie zobligowane są do złożenia w terminie 30 dni od zakończenia realizacji
zadania sprawozdań z ich wykonania.
Wszystkie organizacje przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań publicznych, na które
udzielono im wsparcia finansowego.

VII. OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z § 10 Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok
jego realizacja jest poddana ewaluacji i ocenie. Poprzez realizację programu oraz przedsięwzięć
w ramach udzielonych dotacji, osiągnięto następujące wartości wskaźników:
1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1.

2.

Liczba złożonych ofert – 11 (w tym 10 w ramach Otwartego konkursu ofert, 1 w trybie art.
19 a ustawy).

3.

Liczba umów nie zrealizowanych (rozwiązanie na podstawie porozumienia stron) – 1.

4.

Liczba umów zawartych w formie powierzenia realizacji zadania – 10 (9 w ramach
Otwartego konkursu ofert, 1 w trybie art. 19 a ustawy).
Liczba obszarów zadaniowych – 3.
Na realizację zadań publicznych objętych programem zaplanowano kwotę –97.600,00 zł.
Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym ogółem – 86.720,00 zł
w tym na zadania w zakresie:

5.
6.
7.

a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 52,720,00,
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 14.000,00 zł
c. pomocy społecznej i działalności na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
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społecznym – 20.000,00 zł,
8.

W realizowanych zadaniach uczestniczyło ok. 400 beneficjentów.

9.

Zadania były realizowane przez 7 organizacji pozarządowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego pełnej
treści w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pszów (zakładka organizacje pozarządowe).
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