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OKS.526.7.2022
Rada Gminy Skierniewice

SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
Podstawą opracowania sprawozdania jest art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz
z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535, poz. 2490 i z 2022 r. poz. 857).
Jednym z głównych zadań samorządu lokalnego jest jak najlepsze zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy gminy. Elementem efektywnego
kierowania rozwojem gminy jest aktywna współpraca wszystkich podmiotów z liderami
środowisk lokalnych. Działalność organizacji pozarządowych pozwala na efektywniejsze
zaspokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców, ponieważ to właśnie one skupiają
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego
środowiska.
W tym celu opracowany został roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program określa zasady wspierania przez Gminę działań organizacji
pozarządowych, które mogą w znacznym stopniu wspomóc działania samorządu.
Samorząd poprzez określenie zasad pragnie włączyć organizacje pozarządowe w system
demokracji lokalnej do wspólnego budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243,
poz. 1535, poz. 2490 i z 2022 r. poz. 857) Rada Gminy do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania uchwala roczny Program współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
wspomnianej ustawy.
Program to najważniejsze narzędzie współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Skierniewice. Daje on podstawy oraz opisuje instrumenty
umożliwiające nawiązania dialogu i określenie ram wzajemnej współpracy w rocznej
perspektywie.
Uchwalenie przez Radę Gminy Programu współpracy poprzedzone winno być
konsultacjami z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wydane zostało przez Wójta Gminy
Skierniewice 3 listopada 2020 r. i zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Skierniewice.
Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie uchwały Nr LII/223/10 Rady Gminy
Skierniewice z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu Programu
współpracy.
Termin konsultacji wyznaczony został do 24 listopada 2020 roku.
W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu Programu
współpracy na rok 2021. W związku z tym Program przedłożony został do uchwalenia Radzie
Gminy Skierniewice, która uchwałą Nr XXV/200/2020 roku przyjęła go do realizacji.
Łączna suma dotacji przyznanych organizacjom na realizację zadań publicznych
w roku 2021 wyniosła 139 000,00 zł.
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1.
W dniu 12 lutego 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w zakresie:
1. upowszechniana kultury fizycznej i sportu: organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych, promocja sportu, organizacji szkolenia dla dzieci i młodzieży,
2. ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania
na rzecz osób niepełnosprawnych:
a. organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych
z programem profilaktyki przeciwalkoholowej,
b. wspieranie rodzin w kryzysie, prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki
zdrowotnej dla mieszkańców gminy,
c. prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy.
Liczba złożonych ofert w konkursie - 7.
Na wsparcie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 oferty.
Na zadania pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomani, działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 oferty.
Liczba organizacji, którym zlecono zadanie w drodze otwartego konkursu ofert,
wyszczególnienie nazw organizacji, przyznana kwota dotacji, realizowane zadania oraz
osiągnięte efekty:
Realizację zadań publicznych zlecono 7 organizacjom wyłonionym w drodze otwartego
konkursu ofert, w tym:
Na wsparcie zadania w zakresie upowszechniana kultury fizycznej i sportu przeznaczono
kwotę 100 000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu, na wsparcie realizacji zadań
wpłynęły 4 oferty od następujących organizacji:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka” z siedzibą w Sierakowicach
Lewych 113A;
a) wysokość przyznanych środków finansowych - 27 000,00 zł,

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodne z ofertą i złożonym
sprawozdaniem:
 szkolenie młodzieży z terenu Gminy Skierniewice w zakresie wszechstronnego
rozwoju sprawności fizycznej z ukierunkowaniem na piłkę nożną,
 przeprowadzenie 70 jednostek treningowych po 90 minut dla drużyny seniorów,
 przeprowadzenie 78 jednostek treningowych po 90 minut dla drużyny juniora
młodszego,
 przeprowadzenie 56 jednostek treningowych po 90 minut dla drużyny
młodzików,
 rozegranych 34 meczy w tym 25 mistrzowskich oraz 9 towarzyskich drużyny
seniorów,
 drużyna seniorów w rundzie wiosennej brała udział w rozgrywkach w klasie B, w
rundzie jesiennej w klasie A,
 rozegranych 25 meczy w tym 20 mistrzowskich oraz 5 towarzyskich drużyny
juniora młodszego,
 drużyna juniora młodszego w rundzie wiosennej brała udział w rozgrywkach w
klasie okręgowej, w rundzie jesiennej w II lidze wojewódzkiej,
 rozegranych 18 meczy w tym 14 mistrzowskich oraz 4 towarzyskich drużyny
młodzików,
 drużyna młodzików w rundzie wiosennej brała udział w rozgrywkach w klasie
D1, w rundzie jesiennej w klasie okręgowej C2 Trampkarz.
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a) wysokość przyznanych środków finansowych - 23 000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodne z ofertą i złożonym
sprawozdaniem:
 nauka oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną wśród dzieci
i młodzieży,
 zajęcie siódmego miejsca w tabeli ligowej przez drużynę seniorów po rundzie
wiosennej,
 zajęcie dwunastego miejsca w tabeli ligowej przez drużynę seniorów po
rundzie jesiennej,
 przeprowadzenie 370 godzin treningów,
 rozegrano 15 meczy ligowych przez drużynę seniorów,
 rozegrano 7 meczy ligowych przez drużynę juniorów.
3.
43,

Gminny Ludowy Klub Sportowy RZD Żelazna z siedzibą w Żelaznej
a) wysokość przyznanych środków finansowych - 33 000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodne z ofertą i złożonym
sprawozdaniem:
 organizacja imprez sportowych, w których uczestniczyła młodzież i seniorzy,
co wpłynęło na rozwój kultury fizycznej i sportu we wsi,
 przeprowadzenie 315 godzin treningu,
 rozegranych łącznie 40 meczy ligowych przez drużynę seniorów i juniorów.

4.
Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” z
55/2,
a) wysokość przyznanych środków finansowych - 17 000,00 zł,

siedzibą
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b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodne z ofertą i złożonym
sprawozdaniem:
 zajęcia sportowe i treningi TAE-KWON-DO odbywały się dwa razy
w tygodniu,
 udział 65 uczestników w treningach,
 przeprowadzenie egzaminu na wyższe pasy,
 zajęcia dla grupy maluszków od 5 roku życia,
 organizacja imprezy Mikołajkowej dla uczestników,
 organizacja Wigilii dla uczestników.
Na zadania pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomani, działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę
39 000,00 zł.
Na organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem
profilaktyki przeciwalkoholowej wpłynęła jedna oferta od następującej organizacji:
1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras
z siedzibą w Lublinie ul. Fabryczna 15;
a) wysokość przyznanych środków finansowych - 26 000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodne z ofertą i złożonym sprawozdaniem:
 kształtowanie osobowości i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego
człowieka oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym
profilaktyce uzależnień i przemocy,
 zorganizowanie kolonii letnich z profilaktyką przeciw uzależnieniową,
 w czasie zorganizowanego wypoczynku dzieci brały udział w licznych
atrakcjach,
 w trakcie wypoczynku został zrealizowany program profilaktyki uzależnień
i przemocy oraz promocji zdrowego stylu życia.
Na wspieranie rodzin w kryzysie wpłynęła jedna oferta od następującej organizacji:
1. Skierniewickie
Stowarzyszenie
Rodzin
Abstynenckich
“AMETYST”
z siedzibą w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego 3
a) wysokość przyznanych środków finansowych - 8 000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodne z ofertą i złożonym sprawozdaniem
m.in.:
 prowadzenie grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
 prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych przez psychologa,
 prowadzenie społeczności klubowej,
 spotkania okolicznościowe dla osób uzależnionych,
 konsultacje prawne dla ofiar przemocy domowej,
 mediacje rodzinne,
Na prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy wpłynęła
jedna oferta od następującej organizacji:
1. Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach z siedzibą
w Skierniewicach ul. Trzcińska 18
a.
wysokość przyznanych środków finansowych - 5 000,00 zł,

b.

realizowane zadania oraz osiągnięte efekty zgodnie ze złożonym sprawozdaniem:

konsultacje z rehabilitantem - skorzystało 25 osób,

zabiegi rehabilitacyjne różnego typu lampa solux, prądy itp - skorzystały 25
osoby,

wykonywanie masaży usprawniających - skorzystały 25 osoby.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

