
UCHWAŁA Nr 46/XXXI/2021 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Łącko 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok". 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Łącko 

Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łącko 

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 za 2020 rok, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zwane dalej „Sprawozdaniem”. 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łącko 

(-) Bernadetta Wąchała-Gawełek  

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 46/XXXI/2021 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 23.04.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Łącko z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Łącko 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2020 

 

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

i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057), zwanej dalej ustawą przedkładam Radzie Gminy Łącko  

Sprawozdanie  

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. 

1. Wstęp 

 Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostało sporządzone 

w oparciu o ww. ustawę oraz § 10 punkt 1 Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

uchwalonego przez Radę Gminy Łącko Uchwałą Nr 147/XVII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 29 

listopada 2019 r. Sprawozdanie to zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Łącko. 

2. Otwarte konkursy ofert 

Zgodnie z ustawą oraz § 8 Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020 przeprowadzono w 2019 r. otwarte konkursy ofert. 

W dniu 6 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Łącko wydał Zarządzenie nr 178/2019 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2020 r. dla 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy. 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. dokonała 

oceny złożonych ofert na realizację zadań. 



Na podstawie § 6 Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 współpraca Gminy Łącko z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy w 2020 dotyczyła 

zadań publicznych w zakresie:  

• Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

• Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

Środki finansowe – zgodnie z uchwałą budżetową – przeznaczone na realizację zadań w otwartych 

konkursach ofert w 2020 r. wyniosły: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 120 000,00 zł 

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 40 000,00 zł 

- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 18 000,00 zł 

Łączna kwota środków budżetowych na realizację powyższych zadań w 2020 roku uchwalona została 

w wysokości  178 000,00 zł. 

Uchwałą nr 12/XIX/2020 z dnia 14.02.2020 r. zwiększono środki finansowe o 10 000,00 zł w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Komisja konkursowa dokonała oceny 20 ofert, które wpłynęły na ogłoszenia o konkursie. 

Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, Wójt Gminy Łącko Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 27 stycznia 2020 

roku ogłosił wyniki otwartego konkursu, w którym podał: 

- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, 

- nazwę oferenta, 

- nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków pieniężnych. 

 

Łącznie podpisano 18 umów. 

 

Szczegółowe zestawienie udzielonych w 2020 roku dotacji – w ramach otwartych konkursów ofert – 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Sprawozdania. 

 

Kwoty te zostały przekazane dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust.3 i w całości zrealizowane przez poszczególne podmioty. 

3. Zwroty dotacji 

Trzech oferentów nie wykorzystało dotacji w całości i dokonało zwrotu otrzymanej dotacji na łączną 

kwotę 14 030,48 zł. 

Żaden podmiot, który otrzymał dotację w 2020 roku na realizację ww. zadań, nie został wezwany do jej 

zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. 

4. Oferty poza konkursem 



W 2020 roku na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. na 

tzw. Małe zlecenia, małe dotacje, o których mowa w art. 19 a ustawy wpłynęły dwie oferty. 

Kwota środków przekazana w ramach dotacji na realizację powyższych zadań w 2020 roku wyniosła 

9 800,00 zł 

Szczegółowe zestawienie udzielonych w 2020 r. dotacji – z pominięciem otwartego konkursu ofert – 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania. 

5. Pozostałe formy współpracy 

Zgodnie z przyjętym Programem współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oprócz współfinansowania 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione Wójt Gminy 

Łącko wspierał sektor pozarządowy także w innych formach m.in.: 

a) udzielanie pomocy merytorycznej przy realizacji powierzonych zadań, 

b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

c) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, 

d) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania 

o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, 

e) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczo - inicjatywnym złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów gminy o realizacji 

wspólnych zadań, 

f) nawiązywanie potrzebnych kontaktów oraz pomoc, poprzez aktywizowanie i promowanie 

działań organizacji oraz wszelkich innych działań społecznych służących realizacji 

projektów poprawiających jakość życia mieszkańców. Ważną rolę odegrać powinna także 

współpraca jednostek pomocniczych gminy z organizacjami, 
g) nawiązanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w miastach 

partnerskich i współpracujących z Gminą Łącko, 
h) obejmowanie na wniosek organizacji pozarządowej patronatem Wójta Gminy Łącko 

przedsięwzięć realizowanych przez tą organizacje na rzecz mieszkańców Gminy itp. 
 

6. Informacje dodatkowe 

Wójt Gminy Łącko zarządził przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy Projektu Programu współpracy Gminy Łącko 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020 – Zarządzenie nr 167/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. 

W myśl art. 5 a ustawy Rada Gminy Łącko Uchwałą nr 147/XVII/2019 z dnia 29 listopada 2019 

r. uchwaliła Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

W 2019 roku Rada Gminy Łącko w Uchwale Budżetowej Gminy Łącko na rok 2020 – uchwaliła 

wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. na realizację zadań publicznych, w formie 

otwartego konkursu ofert, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione, w łącznej wysokości 

178 000,00 zł. Uchwałą nr 12/XIX/2020 z dnia 14.02.2020 r. zwiększono środki o 10 000,00 zł. Łącznie 

zaplanowano do wydatkowania na 2020 rok 188 000,00 zł. 



W 2020 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. 

Zadania określone w Programie współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostały zrealizowane, a kwoty 

dotacji zostały prawidłowo wykorzystane, co znajduje potwierdzenie w złożonych, przez poszczególne 

organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, sprawozdaniach z realizacji zadań za 2020 

rok. 

Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został zrealizowany. 

 

 

Wójt Gminy Łącko 

( - ) Jan Dziedzina 

 

 

 

 

 



 

 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizację zadania

Nazwa oferenta
Nazwa zadania 

publicznego

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych

Realizacja 
Kwota zwrotu 

dotacji

Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Łąckiej

Almanach Łącki nr 32 i 

33/2020
8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie 

Żandarmeria

„Partyzancki Przysłop 76 

rocznica wydarzeń na 

Przełęczy Przysłop”

3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej

Kulturalne Łącko - cykl 

wydarzeń kulturalnych
14 250,00 zł 13 000,00 zł 7 900,00 zł

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej

Wydanie albumu "Dziecięcy 

Świat"
3 900,00 zł 3 900,00 zł 0,00 zł

Związek Podhalan 

Organizacja 

międzypokoleniowej iesiady 

góralskiej oraz zakup 

wyposażenia

8 400,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 

Łącko
Tradycyjny haft Łącki 8 860,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Promocji 

tradycji i Kultury Ludowej 

KIYRPECKI 

Jubileusz zespołu Kiyrpecki 8 900,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Promocji 

tradycji i Kultury Ludowej 

KIYRPECKI 

Potycki góralsko – 

lachowskie II
21 900,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy 

„Górka” w Szczereżu

Upowszechnianie sportu i 

rekreacji
39 738,50 zł 35 000,00 zł 0,00 zł

GLKS Zyndram Łącko
Upowszechnianie sportu i 

rekreacji
85 509,50 zł 46 000,00 zł 0,00 zł

KS Budowlani Jazowsko
Organizacja imprez 

sportowo – rekreacyjnych
63 935,00 zł 36 000,00 zł 0,00 zł

UKS GOL Łącko

Prowadzenie działalności i 

współzawodnictwa 

sportowego dzieci i 

młodzieży

6 300,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej

Akcja Profilaktyczna – Żyj 

radośnie
7 670,00 zł 5 000,00 zł 1 630,48 zł

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca

Międzynarodowe 

Seminarium Sztuk Walki 

Budo-Bushi 2020

3 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca

Piknik integracyjny - 

poznajmy się
2 000,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca

Podnoszenie świadomości 

społecznej w kontekście 

problemu 

niepełnosprawności - 

budowa pozytywnego 

wizerunku osoby z 

niepełnosprawnością

2 960,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca
Ruch to zdrowie 3 500,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie Dolina 

Dunajca
Nie jsteś sam 1 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 

„GOL Łącko”

Organizacja VI Turnieju z 

okazji Dnia Dziecka
3 400,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 

„GOL Łącko”

I Feryjny Turniej Piłki 

Halowej "GOL CUP"
2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

188 000,00 zł 299 373,00 zł 173 900,00 zł 14 030,48 zł

Załącznik Nr 1                                                   

do Sprawozdania Wójta Gminy Łącko                    

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

W zakresie kultyry, 

sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji             

( 40 000,00 zł )

Upowszechniania 

kultury fizycznej i 

sportu                           

( 120 000,00 zł ) 

Uchwałą nr 

12/XIX/2020 

zwiększono środki o 

10 000,00 zł                 

(130 000,00 zł)

Przeciwdziałania 

alkoholizmowi i 

narkomanii                    

( 18 000,00 zł )



 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łącko 

(-) Bernadetta Wąchała-Gawełek  

 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizację zadania

Nazwa oferenta
Nazwa zadania 

publicznego

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych

Realizacja 
Kwota zwrotu 

dotacji

Stowarzyszenie Amatorski 

Ruch Artystyczny Ziemi 

Łąckiej

„A my gramy…. od 1947 

roku” – Orkiestra Dęta im. 

Tadeusza Moryto w Łącku

2 800,00 zł 2 800,00 zł 0,00 zł

KS Budowlani Jazowsko

Montaż oświetlenia przy 

boisku KS Budowlani 

Jazowsko

7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł

9 800,00 zł 9 800,00 zł 0,00 zł

Załącznik Nr 2                                                   

do Sprawozdania Wójta Gminy Łącko                    

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

sportu


