
Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice z realizacji Programu współpracy Gminy 

Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2017 r. 

 

Program współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami  uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 i  wolontariat na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na 2017 r. został przyjęty uchwałą                                   

Nr  XIX/212/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2016 r.  

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

publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450) zwanej dalej 

ustawą, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 

31 maja  każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

W celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Wójt Gminy Łodygowice Zarządzeniem                       

Nr 8 /OR/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs  ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Łodygowice na 2017 r.  w następującym zakresie: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - środki publiczne przeznaczone na 

realizację zadań - 58.000 zł   w tym na :  

a) organizowanie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach 

sportowych – 32.000 zł.,  

b)  udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych – 19.000 zł.,  

c) organizowanie zawodów sportowych  o zasięgu lokalnym i regionalnym - 7.000 zł. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym- środki przeznaczone na 

realizację zadania 40.000 zł. w tym na :  

a)   różne formy zajęć sportowych połączonych z profilaktyką – 37.000 zł. 

b) różne formy zajęć wspomagających rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 

połączonych z  profilaktyką – 3.000 zł.  

3. Ekologa i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - środki publiczne 

przeznaczone na realizację zadania   -    1.500 zł. 

4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych- środki publiczne przeznaczone na realizację 

zadania  -  12.000 zł.  z przeznaczeniem na organizowanie integracyjnych zajęć. 

 



5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -  środki przeznaczone na 

realizację zadania 2.000 zł. z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych. 

W wyniku ogłoszonego konkursu złożono 32 oferty, a w celu dokonania ich oceny  

Wójt Gminy Łodygowice Zarządzeniem Nr 17/OR/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. powołał 

Komisję Konkursową. Po dokonanej ocenie zawarto 28 umów na realizację zadań 

publicznych.   

Łącznie na realizację zadań przewidzianych w formie dotacji  w wyniku  otwartego  

konkursu przekazano w 2017 r.  kwotę 113.500 zł.  w tym podpisano umowy na kwotę 

105.499,11 zł. z czego wykorzystano 104.133,82 zł.  Poniższa tabela przedstawia alokację 

środków na poszczególne priorytety i zadania. 

 
lp Nazwa priorytetu Liczba 

podmiotów  

którym 

przyznano 

dotacje 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

na podstawie 

sprawozdań 

Niewykorzystana 

dotacja 

1 Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

19 

 

58.000,00 

 

56.634,71 

 

1.365,29 

2 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  

patologiom 

społecznym 

 

6 

 

37.000,00 

 

37.000,00 

 

0 

3 Ekologia i ochrona 

zwierząt 

1 1.499,11 1.499,11 0 

4 Działanie na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

 

2 

 

9.000,00 

 

9.000,00 

0 

5 Działania w zakresie 

kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

przyrodniczego 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Małe granty  

Z pominięciem otwartego konkursu ofert działając w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o 

pożytku publicznym i o wolontariacie zostały złożone 4 oferty przez Stowarzyszenie 

Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice. 

Zgodnie z art. 19a ust.1  Wójt Gminy uznając celowość realizacji zadania, na 

podstawie art. 19 a ust 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie podał do publicznej 

wiadomości treść  2 ofert złożonych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy 

Łodygowice na dofinansowanie realizacji zadań  publicznych w zakresie : 

 - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- upowszechniania kultury fizycznej, 



gdzie zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia 

oferty mógł zgłosić uwagi. W związku z brakiem uwag Wójt Gminy Łodygowice rozpatrzył 

w/w oferty pozytywnie i podjął decyzję o wsparciu finansowym w/w organizację 

pozarządową. W efekcie zawarto 2 umowy. 

 

lp Zadanie publiczne w zakresie   Liczba podmiotów  

którym przyznano 

dotacje 

Kwota przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

1 przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym 

 

1 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

2 upowszechniania kultury 

fizycznej 

1 5.000,00 5.000,00 

 

W załączeniu wykaz zadań  i podmiotów, którym udzielono dotację  z budżetu Gminy 

Łodygowice na 2017 r.   

Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych  Urząd Gminy Łodygowice wspiera 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  poprzez ich bieżące 

informowanie o możliwościach pozyskiwania dotacji, zasadach ich przyznawania oraz 

zakresu realizowanych zadań i projektów przez Gminę Łodygowice. Równocześnie na 

zaproszenie organizacji władze gminy uczestniczyły w zadaniach i spotkaniach 

organizowanych   w ramach ich działalności statutowej.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

 i jawności. 

Realizacja programu służyła głównie: 

- umacnianiu  w  świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

-  umacnianiu lokalnych działań, stwarzaniu warunków do powstawania inicjatyw i  struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, 

-  zapewnieniu warunków do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców. 

- poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

społecznych. 

-  prezentowaniu dorobku organizacji pozarządowych i  innych podmiotów i  promowaniu 

ich osiągnięć, 

-  uzupełnianiu działań gminy w  zakresie nieobjętym przez jej struktury samorządowe. 

 

 



Wykaz zadań i podmiotów, którym udzielono na 2017r. dotacji z budżetu Gminy Łodygowice  

 

lp Stowarzyszenie Tytuł  zadania publicznego  Wartość 

zadania  

Dotacja 

otrzymana  

w wysokości   

Dotacja wykorzysta  

w wysokości              

(wg złożonego  

sprawozdania) 

1 UKS WIKING Zarzecze  Szkolenie w zakresie żeglarstwa regatowego 5.350,00 3.000,00 3.000,00 

2 UKS WIKING Zarzecze Starty w regatach żeglarskich Optimist i Laser 5.910,00 2.500,00 2.500,00 

3 UKS WIKING Zarzecze XXIII Międzynarodowe Regaty Puchar 

Beskidów 

3.812,00 1.500,00 1.500,00 

4 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

EUROBESKIDY 

Łodygowice  

VII Ogólnopolskie Integracyjne Halowe 

Zawody Sportowe 

18.700,00 1.500,00 1.500,00 

5 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

EUROBESKIDY 

Łodygowice 

Prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci i 

młodzieży „Umiem pływać” 

48.100,00 26.000,00 26.000,00 

6 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

EUROBESKIDY 

Łodygowice 

X Jubileuszowa Ogólnopolska Spartakiada 

Rodzinna od Juniora do Seniora 

19.750,00 2.500,00 2.500,00 

7 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

EUROBESKIDY 

Łodygowice 

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna „ 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami 

artystycznymi oraz treningami karate” 

15.400,00 2.000,00 2.000,00 

8 Stowarzyszenie 

Integracyjne 

EUROBESKIDY 

Łodygowice 

Prowadzenie zajęć trzech sekcji sportowych 

Stowarzyszenia 

 

52.200,00 7.000,00 7.000,00 

9 Beskidzkie 

Stowarzyszenie  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

 i Kształcenia Ludności,  

Rychwałd 

Wspomaganie pszczelarstwa elementem 

ochrony przyrody 

1.899,77 1.499,11 1.499,11 

10 Klub Sportowo – 

Rekreacyjny DRAGON 

Żywiec 

Organizowanie zajęć i szkolenie w 

dyscyplinach sportu JU-JITSU i KARATE 

2.857,15 2.000,00 2.000,00 

11 Klub Sportowo – 

Rekreacyjny DRAGON 

Żywiec 

Udział w zawodach sportowych JU-JITSU i 

KARATE 

2.142,88 1.500,00 1.500,00 

12 Klub Sportowy ORION 

 Łodygowice 

Organizowanie zajęć  gimnastyki artystycznej 

oraz z zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci  

i młodzieży na terenie Gminy Łodygowice 

 

34.122,00 4.000,00 3.859,71 

13 UKS JEDYNKA 

Łodygowice  

Prowadzenie treningów piłki ręcznej, 

 

2.550,00 2.000,00 2.000,00 



14 UKS JEDYNKA 

Łodygowice  

Udział w rozgrywkach piłki ręcznej 2.700,00 2.000,00 2.000,00 

15 Fundacja Pomocy 

Dzieciom Specjalnej 

Troski PER CORDA 

Łodygowice 

Integracja- abyśmy w społeczeństwie byli 

razem 

2.700,00 2.000,00 2.000,00 

16 K.S. ŻYLICA 

Łodygowice 

Zajęcia z boksu i mma 3.456,00 2.500,00 2.500,00 

17 K.S. ŻYLICA 

Łodygowice 

2 mecz bokserski o puchar Podbeskidzia 1.600,00 1.000,00 nie zrealizowano zadania  

18 LKS SŁOWIAN 

Łodygowice  

Treningi piłkarskie 5.700,00 4.500,00 4.275,00 

19 LKS SŁOWIAN 

Łodygowice 

Rozgrywki sportowe młodzicy i juniorzy 4.200,00 3.000,00 3.000,00 

20 LKS SŁOWIAN 

Łodygowice 

Zajęcia sportowe połączone z profilaktyką 3.200,00 2.500,00 2.500,00 

21 LKS JEZIORO 

ŻYWIECKIE Zarzecze  

Organizowanie zajęć i szkolenie z Piłki 

Nożnej 

6.850,00 5.000,00 5.000,00 

22 LKS JEZIORO 

ŻYWIECKIE Zarzecze 

Udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach 

z Piłki Nożnej 

5.450,00 4.000,00 4.000,00 

23 LKS JEZIORO 

ŻYWIECKIE Zarzecze 

Organizowanie zawodów z Piłki Nożnej 2.000,00 1.500,00 1.500,00 

24 LKS JEZIORO 

ŻYWIECKIE Zarzecze 

Zajęcia sportowe z piłki nożnej 2.850,00 2.000,00 2.000,00 

25 LKS BORY 

Pietrzykowice 

Organizowanie i prowadzenie zajęć z piłki 

nożnej dzieci i młodzieży w klubie LKS Bory 

Pietrzykowice 

11.250,00 9.000,00 9.000,00 

26 LKS BORY 

Pietrzykowice 

Udział w rozgrywkach piłkarskich dzieci i 

młodzieży przez drużyny LKS Bory 

Pietrzykowice 

7.500,00 6.000,00 6.000,00 

 27 LKS BORY 

Pietrzykowice 

Organizowanie turniejów dla dzieci i 

młodzieży w okresie wakacyjnym przez LKS 

Bory Pietrzykowice 

2.000,00 1.500,00 1.500,00 

28 LKS BORY 

Pietrzykowice 

Zajęcia piłkarskie połączone z profilaktyką 

dla drużyny trampkarzy  LKS Bory 

Pietrzykowice 

2.500,00 2.000,00 2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotacje otrzymane na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy (  tzw. „Małe Granty”) 

Informacja o wykorzystanych środkach finansowych  (dotacja) w 2017 r. 

 

lp Stowarzyszenie Tytuł zadania 

publicznego 

Wartość zadania Przyznana 

dotacja  

 

Dotacja 

wykorzystana 

1 

 

EUROBESKIDY 

Łodygowice 

Prowadzenie zajęć 

nauki pływania dla 

dzieci i młodzieży 

– umiem pływać 

13.600 3.000 3.000 

2 EUROBESKIDY 

Łodygowice 

Prowadzenie zajęć 

nauki pływania dla 

dzieci i młodzieży 

– umiem pływać 

18.200 5.000 5.000 

 

 

 

  


