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 Zawonia, dnia 16 marca 2023 r. 
 
 
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
GMINY ZAWONIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2022 

 
 
 

WPROWADZENIE 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek 
realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Rada Gminy Zawonia Uchwałą Nr XXXIII/213/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. przyjęła 
Roczny program współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 
2022. 
 
CELE PROGRAMU  
Głównym celem programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami 
pozarządowymi było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych 
wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji 
pozarządowych.  
Program współpracy opierał się na zasadach:  

1) suwerenności stron,  

2) pomocniczości,  

3) partnerstwa,  

4) uczciwej konkurencji,  

5) jawności,  

6) efektywności.  

 
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy były między innymi:  

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 
swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 
lokalnych,  

3) wprowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,  

4) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.  

 
FORMY WSPÓŁPRACY  
Przedmiotem współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 była realizacja zadań publicznych o których 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy.  
Współpraca Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach 
takich jak:  

− zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,  

− wzajemnego informowania się o planach i kierunkach działalności,  

− umożliwienia dostępu do lokalu oraz wyposażenia do przeprowadzenia 
niezbędnych spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy 
i jej mieszkańców.                              
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W programie zaplanowano, iż w 2022 r. priorytetowe obszary współpracy obejmować 
będą zadania:  
1) w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  

a) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, 
a także zajęć sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży,  

b) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu 
sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,  

c) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia 
sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem 
zespołowych gier sportowych,  

d) wspieranie programów sportowo – rekreacyjnych i bezpiecznego 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,  

e) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze 
Gminy,  

f) przygotowywanie i organizacja imprez na rzecz rozwoju psychofizycznego 
i sprawności fizycznej, w tym sportowych i rekreacyjnych, propagujących wśród 
mieszkańców Gminy Zawonia aktywność ruchową.  

 
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

a) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki,  

b) organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy,  

c) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim,  

d) edukacja kulturalna,  

e) edukacja kulturowa w tym wspieranie, podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej,  

f) wspieranie form działalności kulturalnej non-profit,  

g) upowszechnianie kultury i sztuki,  

h) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr 
kultury i tradycji,  

i) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych,  

j) uczestnictwo zespołów lub grup propagujących lokalne dziedzictwo kulturowe 
i tradycje w imprezach ponadgminnych,  

k) organizowanie i współorganizowanie koncertów, przedstawień teatralnych oraz 
innych wydarzeń kulturalnych.  

 
3) w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży:  

a) organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
i młodzieży,  

b) upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wycieczek 
krajoznawczych dla dzieci i młodzieży,  

c) organizowanie warsztatów, kursów i programów z zakresu różnych dziedzin 
kultury i edukacji dla dzieci i młodzieży, zakładających rozwój osobowości 
dziecka i pomoc w zdobywaniu wiedzy o sobie samym oraz otaczającym go 
świecie,  
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d) organizowanie wyjazdowych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
i młodzieży.  

 

4) w zakresie działalności na rzecz osób starszych i w średnim wieku:  

a) promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  
b) wspieranie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,  
c) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć z udziałem osób w ww. 

wieku o charakterze oświatowym, edukacyjnym i wychowawczym, w tym 
edukacja zdrowotna, ekologiczna i historyczna.  

 
5) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:  

a) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie 
edukacji społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, 
uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz 
likwidująca bariery w komunikowaniu,  

b) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,  

c) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz 
organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów,  

d) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,  

e) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością.  

 
6) w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację 
społeczności lokalnej:  

a) promowanie i organizowanie cyklicznych debat publicznych w sprawach 
istotnych dla lokalnych społeczności Gminy Zawonia,  

b) szerzenie świadomości obywatelskiej poprzez organizowanie spotkań, 
warsztatów oraz szkoleń dot. praw i obowiązków jednostki społeczności jako 
ogółu i organu władzy publicznej.  

 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU  
 
Program współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy był programem rocznym 
i obowiązywał od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.  
Realizacja zadań publicznych odbyła się na podstawie otwartego konkursu ofert 
ogłoszonego przez Wójta Gminy Zawonia oraz w trybie małych zleceń - art. 19a 
ustawy.  
Wszystkie informacje nt. ogłoszonego konkursu ofert umieszczone zostały na stronie 
internetowej Gminy www.zawonia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu. 
 
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla 
następujących podmiotów:  
 
1. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Victoria Zawonia, adres: Sędzice 40, 55-106 

Zawonia, na zadanie publiczne pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu na terenie Gminy Zawonia w 2022 roku – „Łączy nas Victoria” - kwota 
30.000,00 zł. Zadanie miało na celu krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród 
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mieszkańców gminy, szczególnie wśród młodzieży, dorosłych oraz seniorów 
poprzez udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach na szczeblu gminnym, 
powiatowym i okręgu DZPN. 
 

2. Akademia Piłkarska Free Kids, adres: ul. Milicka 18/8, 55-100 Trzebnica, na 
zadanie publiczne pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 
terenie Gminy Zawonia w 2022 roku – "Organizacja i przeprowadzenie 
systematycznych treningów piłkarskich dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia" 
– kwota 21.000,00 zł. Celem zadania była popularyzacja piłki nożnej poprzez udział 
w rozgrywkach, szkolenie i treningi dzieci i młodzieży, organizacja i udział 
w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były przez 
wykwalifikowanych trenerów.  

 
3. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", adres: ul. Konopnicka 18, 55-106 

Czeszów, na zadanie publiczne pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu na terenie Gminy Zawonia w 2022 roku – „Prowadzenie i organizacja 
ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci o profilu piłka siatkowa z terenu 
Gminy Zawonia” – kwota 8.971,11 zł. Celem zadania była popularyzacja piłki 
siatkowej oraz organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci. Zajęcia 
prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów.  

 
TRYB MAŁYCH ZLECEŃ DO 10 TYS. ZŁ, ART. 19A USTAWY „POŻYTKOWEJ”: 
 
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Okręgowy Wrocław, 

oddział Rejonowy Trzebnica – Koło nr 10 w Czeszowie, adres: ul. Milicka 11, 55-
106 Czeszów – 6.580,00 zł na dwa zadania pn. „Aktywizacja – integracja osób 
w wieku 40+”. Zadania miały na celu promocję różnych form spędzania czasu 
wolnego. W ramach dotacji zorganizowano zajęcia pilates oraz ćwiczenia na 
basenie dla osób starszych i osób w średnim wieku.  
 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Okręgowy Wrocław, 
oddział Rejonowy Trzebnica – Koło nr 10 w Czeszowie, adres: ul. Milicka 11, 
55-106 Czeszów – 3.800,00 zł na zadanie pn. „Wycieczka kulturalna wraz 
z integracją dla mieszkańców Gminy Zawonia”. Zadanie miało na celu zwiedzanie 
miasta Łodzi oraz integrację mieszkańców Gminy Zawonia.   
 

3. Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”, adres: ul. Daszyńskiego 44-46, 
55-100 Trzebnica – 6.000,00 zł na zadanie pn. „Gmina Zawonia w moich oczach II 
– integracyjne warsztaty malarskie”. W ramach zadania, w których uczestniczyło co 
najmniej 25 osób z Gminy Zawonia, przeprowadzono warsztaty malarskie, które 
miały na celu promowanie twórczości oraz integrowanie osób 
z niepełnosprawnościami. Dzięki tym warsztatom ww. osoby wzmocniły swoją 
samoocenę oraz uwrażliwiły społeczeństwo na problemy związane 
z niepełnosprawnością.   

 
4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", adres: ul. Konopnickiej 18, 55-106 

Czeszów – kwota 6.400,00 zł, na zadanie pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii 
„Słoneczne wakacje 2022”. Za cele zadania przyjęto organizowanie w okresie 
wakacyjnym zajęć warsztatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, czyli 
organizację zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 
wykwalifikowanych trenerów. Zadanie było współfinansowane ze środków 
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budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2022 rok.   

 
Ogółem, kwota przewidywanej dotacji dla organizacji pozarządowych w 2022 r. 
wynosiła 82.000,00 zł, wydatkowano zaś kwotę: 76.351,11 zł.  
 
PODSUMOWANIE  
Należy stwierdzić, iż współpraca Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi 
odbywała się na wielu płaszczyznach, dotyczyła różnorodnych form i sfer pożytku 
publicznego. Wsparcie finansowe miało istotny wpływ na zakres i jakość pracy 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Dzięki wsparciu finansowemu zwiększyła 
się potencjalna grupa beneficjentów, pobudzono aktywność mieszkańców gminy. 
 

 
 
 
 

Wójt Gminy Zawonia 
 

Agnieszka Wersta 


