
 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

ZAŁUSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY  

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2021 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załuski, 16 maja 2022 r.  



Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), Wójt Gminy Załuski 

terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. W Gminie Załuski w 2021 

r. obowiązywał Roczny Program Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok, uchwalony przez Radę Gminy Załuski 

Uchwałą Nr 166/XXI/20 z dnia 27 listopada 2020 r. Celem głównym programu jest 

zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Załuski oraz wzmocnienie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą 

a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, i których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Celami szczegółowymi Programy są: 

1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy, wynikających z 

przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych, 

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 

4) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej, 

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

6) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

społecznych. 

Współpraca odbywa się na zasadach:  

1) pomocniczości – zgodnie z którą, samorząd udziela pomocy organizacjom  

w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej,  

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny  

i terminowy, 

2) suwerenności stron – która zapewnia, że samorząd szanuje instytucjonalną 

niezależność organizacji w realizacji zadań publicznych, 

3) partnerstwa – która opiera się na współpracy władz samorządowych i organizacji, 

przynosząc obopólne korzyści oraz woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu 

na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, 



4) efektywności – w ramach której samorząd udziela pomocy organizacjom w celu 

prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz dążeniu do osiągnięcia 

możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, 

5) uczciwej konkurencji – która zapewnia równe szanse dla organizacji w ubieganiu się 

o wsparcie Gminy i stosowanie przejrzystych procedur przyznawania dotacji; 

6) jawności – w myśl której procedury postepowania przy realizacji zadań publicznych 

przez organizacje oraz sposób udzielania i wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w 

szczególności udostępniania organizacjom przez Gminę informacji o celach, kosztach 

i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie 

Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny 

projektów. Zasada ta obliguje również organizacje do udostępniania Gminie danych 

dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia 

działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. 

 

W celu gospodarnego i rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Gminy Załuski, 

za priorytetowe zadania publiczne uznano: 

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

4) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

5) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

7) prowadzenie działań w zakresie promowania walorów turystyczno-przyrodniczych, 

8) ochronę środowiska, w tym wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Realizacja programu odbywa się poprzez: 

1) ogłaszanie przez Wójta otwartych konkursów ofert lub z pominięciem otwartego 

konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy, na realizację zadań publicznych 

realizujących cele określone w Programie, 

2) powoływanie przez Wójta komisji konkursowych do opiniowania ofert organizacji, 



3) patronat nad akcjami i przedsięwzięciami organizowanymi przez organizacje 

pozarządowe, 

4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji, 

5) bieżące kontakty z organizacjami pozarządowymi zachęcające do udziału w otwartych 

konkursach organizowanych przez Gminę, 

6) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których 

uczestnikami są przedstawiciele organizacji i samorządu, 

7) pomoc w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 

Na terenie Gminy Załuski aktywnie działa 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP 

Kroczewo, OSP Smulska, OSP Szczytno, OSP Nowe Wrońska, OSP Załuski) oraz następujące 

stowarzyszenia: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Kroczewa i Okolic, 

- Towarzystwo Przyjaciół Załusk, 

- Stowarzyszenie Kobiet Gminy Załuski, 

- Stowarzyszenie Kobiet „Karolina” z Karolinowa, 

- Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Załuskach, 

- LKS GZ „Korona” Karolinowo, 

- Klub Kolarski Załuski Team. 

 

Gmina aktywnie współpracuje z powyższymi organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca opiera się w szczególności na organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców 

Gminy (m.in. pikników i festynów), organizacji  zajęć, zawodów, imprez sportowo-

rekreacyjnych, wspieraniu inicjatyw społeczności lokalnych oraz wspomaganiu działalności 

stowarzyszeń w organizacji działań na rzecz lokalnej społeczności.  

Ponadto, Wójt Gminy Załuski aktywnie uczestniczy w inicjatywach stowarzyszeń m.in. 

w obchodach Dnia Seniora, organizowanego przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Załuskach. 

Samorząd Gminy Załuski w 2021 r,. przeznaczył w budżecie środki w wysokości 10 000 

zł na realizację programu współpracy. W 2021 r. nie został ogłoszony otwarty konkurs ofert na 



realizację zadania publicznego. Środki przeznaczone na realizację programu nie zostały 

wydatkowane. 

W 2021 r. nie zlecono realizacji zadań publicznych innym organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, jednak warto wspomnieć o ogłoszonym naborze 

wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. W styczniu 2021 r. ogłoszono nabór wniosków na 

realizację przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców Gminy Załuski. Do dnia 

15 marca wyznaczono termin na składanie wniosków. Wpłynęło 6 wniosków, z czego 5 

wniosków zostało zakwalifikowanych do realizacji: 

 Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach – kwota 

wsparcia 20 992 zł, 

 Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w 

Szczytnie – kwota wsparcia 30 000 zł, 

 Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie – 20 992 zł, 

 Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo celem 

międzypokoleniowej integracji społecznej – 27 799,30 zł, 

 Zakup sprzętu pływającego, montaż sprzętu wodnego oraz prowadzenie wypożyczalni 

sprzętu wodnego na terenie parku podworskiego w Kroczewie – 11 570 zł. 

Całkowita kwota, którą Gmina Załuski przeznaczyła na realizację inicjatyw lokalnych 

w 2021 r. wyniosła 111 353,30 zł. 

W dniu 30 listopada 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Załuski Nr 254/XXXII/21 został 

przyjęty Roczny Program Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Bartoszewska 


