
ZARZĄDZENIE  Nr 62a/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 31 maja 2022 roku 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki 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 rok 2021 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 

ze zm.)1) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze. zm.)2, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Strzeleczki sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 

Strzeleczki 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 rok 2021, przyjętego Uchwałą nr 

XXVIII/177/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2021 roku. 

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535 

oraz z 2022 r. poz. 857. 
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Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 62a/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI  

z dnia 31 maja 2022 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

 GMINY STRZELECZKI  
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 ROK 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRZELECZKI – MAJ 2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 90674802-2031-4164-80B9-128A5E92F1FD. Przyjęty Strona 1



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzeleczki  

z organizacjami pożytku publicznego w 2021 roku 

___________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 8 
 

 
Przyjęty uchwałą Nr XXVIII/177/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2020 

roku Program współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 określał zakres 
zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego. Łącznie na współpracę z jednostkami, które otrzymały dofinansowanie  
na podstawie wymienionej powyżej uchwały przeznaczono kwotę 228.000,00 zł  
w następujących obszarach współpracy: 
 
Lp. Obszar współpracy Wysokość środków 

w budżecie 
gminy/dotacji 

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,  
a w szczególności prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży oraz organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży 

0,00 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony promocji i 
zdrowia, a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób 
chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa 
terapia i rehabilitacja lecznicza 

115.000,00 

3. Upowszechnianie kultury i sztuki, a w szczególności organizowanie 
plenerów malarskich, imprez artystycznych oraz imprez 
upowszechniających tradycje kulturowe gminy Strzeleczki 

0,00 

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  
a w szczególności organizowanie masowych imprez sportowych  
dla mieszkańców, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci  
i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa 
sportowego 

100.000,00 

5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności 
propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych 

13.000,00 
(dotacja dla GOK 
Strzeleczki) 

 
Ogłoszenie o konkursach ofert zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej – www.bip.strzeleczki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 
W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2021 roku uczestniczyły głównie dzieci, 

młodzież oraz osoby chore, niepełnosprawne i starsze z terenu Gminy Strzeleczki. 
 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2021 roku, stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania. 
 
 
 
 
 
         Wójt Gminy Strzeleczki 
 
         /-/ Marek Pietruszka 
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Załącznik do sprawozdania  
z realizacji programu współpracy  
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 rok 2021 

 
 
 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH 
I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2021 ROKU 

 
ZADANIA REALIZOWANE W TRYBIE KONKURSOWYM: 
 
 
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia,  
a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 
niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja 
lecznicza  – przeznaczona kwota dotacji – 115.000,00 zł. 
 
Obszar ten jak co roku został podzielony na dwie części:  

1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, 
na który dotację w wysokości 70.000,00 zł przyznano Caritas Diecezji Opolskiej,  
ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, 

2. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza, na który dotację  
w wysokości 45.000,00 zł przyznano Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a,  
45-010 Opole. 

 
I. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych  

i starszych. 
 
Zakładane cele: 

1. Zapewnienie nowoczesnej i holistycznej opieki pielęgnacyjnej nad osobami chorymi  
i starszymi w ich środowisku domowym. 

2. Udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych-pielęgniarskich w warunkach 
ambulatoryjnych w Stacji Opieki. 

3. Niesienie pomocy rodzinie, która pozostaje dla człowieka chorego i starszego 
niezastąpioną instytucją przeżywania choroby i starości. 

4. Przysposabianie domowników, a zwłaszcza młodego pokolenia (wnuków),  
do wykonywania prostych czynności pielęgniarskich przy chorym, a przez to 
humanizowanie i pogłębianie międzyludzkich więzi w rodzinie oraz sąsiedztwie. 

5. Krzewienie w środowisku domowym i społeczeństwie kultury akceptującej chorobę  
i ceniącej starość, rozwijanie idei wolontariatu, zachęcanie dzieci i młodzieży  
do podejmowania kontaktów i opieki nad starszymi. 

6. Podniesienie jakości życia osób chorych przebywających w domu i zabezpieczenie 
ich przed skutkami marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

7. Wydłużenie do maksimum pobytu osoby chorej w środowisku domowym i skrócenie 
do niezbędnego minimum czasu jej przebywania w placówkach pomocy 
zorganizowanej i zamkniętej. 

8. Wypożyczanie choremu i jego rodzinie sprzętu do pielęgnacji domowej, a przez to 
wspomaganie procesu leczenia i rekonwalescencji. 
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9. Udzielanie instruktażu i konsultacji osobom chorym i ich rodzinom, edukacja 
zdrowotna środowiska domowego. 

10. Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, edukacji i prewencji w działaniach 
prozdrowotnych, propagowanie oświaty prozdrowotnej. 

11. Niwelowanie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia w zakresie 
pielęgnacji domowej. 

12. Wyrównywanie szans ludności wiejskiej i z terenów podmiejskich w dostępie do usług 
pielęgniarskich. 

13. Stworzenie miejsc pracy dla pielęgniarek i powstrzymywanie zjawiska emigracji 
zarobkowej wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej. 

 
Opis osiągniętych rezultatów: 

 
Rezultatem świadczonych usług na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych było 
wykształcenie u chorego i rodziny umiejętności radzenia sobie ze swoją 
chorobą/niepełnosprawnością w warunkach domowych przez co następuje minimalizacja 
hospitalizacji w szpitalu. Ogromnym atutem tej formy działalności jest fakt, że krzewi ona 
kulturę, która ceni i szanuje starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa. 
Respektowane są najbardziej oczywiste potrzeby psychiczne człowieka, według których 
najbardziej naturalnym środowiskiem przeżywania starości pozostaje dom, miejsce w którym 
człowiek czuje się u siebie, wśród krewnych, bliskich i przyjaciół. W przypadku zaprzestania 
tej działalności z dnia na dzień organy administracji publicznej musiałyby znaleźć wiele 
miejsc pobytu w placówkach opieki zorganizowanej w: ZOL-ach, DPS-ach lub szpitalach. W 
trakcie realizacji zadania publicznego zostały podjęte wszelkie działania aby pacjenci z 
Gminy Strzeleczki zostali objęci profesjonalną opieką medyczną poprzez niżej wymienione 
świadczenia wykonane przez wykwalifikowane pielęgniarki. 
Osiągnięte rezultaty zadania publicznego zostały zmierzone na podstawie dokumentacji 
pacjentów, tj.: 

− nastąpiła poprawa samopoczucia i stanu zdrowia pacjentów poprzez wykonanie 880 
czynności higieniczno-pielęgnacyjnych; 

− wykonano 2100 czynności zabiegowych zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, które 
znacząco wspomogły proces leczenia pacjentów z gminy Strzeleczki; 

− przeprowadzono prawidłowy proces leczenia przez wykonanie 1360 czynności 
diagnostycznych, tj.: pomiary parametrów życiowych, pobieranie materiałów do 
badań laboratoryjnych; 

Personel medyczny u 360 pacjentów zorganizował odpowiednie warunki socjalno-bytowe 
niezbędne do opieki nad pacjentami w domu. 
Ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa wdrożono formę teleporad. 
W związku z powyższym pielęgniarki dokonały 30 rozmów w środowisku domowym jak i 
teleporad z samymi pacjentami lub ich rodzinami. Dzięki temu przyuczono i wdrożono p.w. 
rodziny pacjentów w codzienną opiekę nad chorymi. Wypożyczono sprzęt pielęgnacyjno-
rehabilitacyjny w ilości 16 szt., który wspomógł proces leczenia i rekonwalescencji. 
Tym samym zakładane cele na 2021 rok zostały osiągnięte, a usługi realizowano na 
poziomie podobnym jak poprzednim roku, co mogło wynikać z sytuacji służby zdrowia w 
okresie stanu epidemicznego w kraju. 

 
II. Ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza. 

 
Działalność gabinetu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej stanowi ofertę pomocy dla 
tych mieszkańców Gminy, którzy ze względu na stan zdrowia lub wiek potrzebują 
usprawniania leczniczego i interwencji terapeuty.  

 
Gabinet jest dostępny dla mieszkańców gminy w przeciągu całego tygodnia i świadczy usługi 
na miejscu w systemie ambulatoryjnym. W nadzwyczajnych sytuacjach i ograniczonym 
zakresie personel gabinetu może wykonywać usługi rehabilitacyjne w domu pacjenta. 
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Zakładane cele: 

1. Stworzenie ambulatoryjnego stanowiska usprawniania leczniczego i zapewnienie 
dostępności do niego w środowisku najbliższym dla pacjenta. 

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym 
interwencji terapeutycznej i usprawniania leczniczego. 

3. Udzielanie instrukcji i konsultacji osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży 
szkolnej zagrożonymi wadami postawy oraz osobom starszym i niedołężnym, które 
mają utrudniony dostęp do stanowisk usprawniania; prowadzenie edukacji i oświaty 
zdrowotnej. 

4. Podniesienie jakości życia, a zwłaszcza samodzielności i sprawności zdrowotnej, 
osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych. 

5. Przywracania zaradności życiowej, społecznej i zawodowej osobom 
niepełnosprawnym, rozwijanie umiejętności pełnienia utraconych ról  
w społeczeństwie i uczestniczenia w życiu publicznym. 

6. Zachęcanie osób chorych i starszych do leczenia się w ośrodkach specjalistycznych  
i większej troski o swoje zdrowie. 

7. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie rehabilitacji, 
8. Poprawę jakości usług zdrowotnych w dziedzinie tzw. Rehabilitacji środowiskowej tj. 

zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, krzewienie kultury 
prozdrowotnej w społeczeństwie. 

9. Ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia  
i wyrównania szans ludności wiejskiej i na terenach słabiej zaludnionych, w dostępie 
do świadczeń medycznych. 

10. Poprawę sytuacji bytowej i zawodowej rodzin lub opiekunów osób chorych, 
konfrontowanych ze zjawiskiem zaprzestania pracy zawodowej i spychania  
na margines życia społecznego, kulturalnego itp.  

 
Działalność gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej w Zielinie przez okres  
od 01.04.2021r. do 31.12.2021r. usprawniła poprzez rehabilitację sprawność fizyczną 
objętych opieką pacjentów. Zakładane cele jakimi było m.in. utrzymanie ambulatoryjnego 
stanowiska usprawniania leczniczego, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży 
szkolnej, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz rezultaty realizacji 
zadania - przede wszystkim poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji, tym 
samym wsparcie i odciążenie rodzin w opiece nad chorymi oraz integracja osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem zostały osiągnięte w wymiarze określonym  
w złożonej ofercie. Dzięki zabiegom pacjenci poprawili swoją sprawność fizyczną jak również 
zintegrowali się z małym społeczeństwem, jakie tworzy zespół rehabilitacyjny wraz  
z pacjentami korzystającymi z zabiegów.  
 
Pomimo trudnej utrzymującej się sytuacji epidemicznej w kraju, nastąpiła poprawa stanu 
zdrowia. Zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ochrona przed 
wykluczeniem i społeczną marginalizacją. Nastąpiła poprawa stanu zdrowia pacjentów 
poprzez wykonanie 300 ćwiczeń usprawniających naukę chodzenia, 500 zabiegów masażu 
klasycznego, pneumatycznego, mechanicznego czy drenażu limfatycznego. 
Przeprowadzono także działania mające na celu niwelowanie bólu, stymulowanie układu 
nerwowo-mięśniowego poprzez zastosowanie 400 zabiegów z zakresu ziołolecznictwa oraz 
działania mające na celu wstrzymanie procesów zapalnych poprzez zastosowanie 400 
zabiegów przy użyciu pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. 
Przeprowadzono ponadto działania mające na celu poprawę krążenia poprzez zastosowanie 
200 zabiegów z zakresu światłolecznictwa. 

 
Ilość działań objętych dofinansowaniem w stosunku do lat poprzednich pozostała  
na podobnym zakresie a tym samym zakładane cele na 2021 rok zostały osiągnięte. 
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2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności 
organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój  
i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, 
organizowanie współzawodnictwa sportowego – 100.000,00 zł. 
W ramach powyższego obszaru została złożona 1 oferta na realizację następujących zadań: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 r. – Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Strzeleczkach z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 
na kwotę 100.000,00 zł; 

 
Dotacja w tym obszarze wsparcia została udzielona Gminnemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły 
Sportowe”, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, na który przyznano kwotę w wysokości 100.000,00 
zł. 

 
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” 
 
Zakładane cele: 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci  
i młodzieży, zapewnienie aktywnych form wypoczynku, integracja środowiska wiejskiego, 
odciągnięcie dzieci i młodzieży od różnych patologicznych zachowań i nałogów  
oraz wpajanie im ducha uczciwej rywalizacji, promocja gminy w powiecie i województwie.  
Zakładane cele w ramach tego obszaru tj.: uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej zgodnie 
z terminarzem oraz zorganizowanie ok. 50 rozgrywek piłki nożnej w roli gospodarza. 
Prowadzenie treningów piłki nożnej dwa razy w tygodniu, organizacja i uczestnictwo  
w rozgrywkach skata, organizacja imprez integracyjnych, współudział w przygotowaniu 
gminnych zawodów strażackich. Ponadto utrzymanie czystości i porządku na obiektach, 
konserwacja i wykonywanie drobnych robót przy stadionie sportowym.  
Realizacja zadania: 
 
LZS prowadziło działania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu a także 
wspieranie uzdolnień wśród dzieci i młodzieży w tym zapewnianie aktywnych form 
wypoczynku oraz integracji środowiska wiejskiego, a także innych – zakładanych celów 
zostało zrealizowane na poziomie jak w poprzednich latach z wyjątkiem roku 2020 roku 
gdzie obowiązywał zakaz organizacji imprez sportowych. Tym samym cele zostały 
zrealizowane. 
 
DZIAŁANIA REALIZOWANE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (UPROSZCZONYM): 
 
1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie 
kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 13.000,00 zł 
 
Na rzecz realizacji tego obszaru nie składano ofert. 
Realizacja zadań w ramach wsparcia mniejszości narodowych odbyła się poprzez 
wyasygnowanie środków budżetowych przez Radę Gminy w kwocie jak w latach 
poprzednich ok. 13.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach  
z przeznaczeniem na rzecz realizacji różnego rodzaju spotkań, imprez okolicznościowych  
i innych tego rodzaju działań na rzecz kół DFK terenu Gminy, poprzez które będzie 
wspierana i popularyzowana kultura niemiecka oraz pielęgnowanie i upowszechnianie 
tradycji, obrzędów i obyczajów mniejszości niemieckiej, a które pozostają zbieżne  
z założeniami określonymi w złożonej ofercie. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, 
spowodowaną wirusem COVID-19, w tym ograniczeniom w działalności kulturalnej, 
działalność kół DFK terenu gminy została znacznie ograniczona. 
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L.p. Miejscowość/Koło Kwota Data 
złożenia 
wniosku 

Data 
przedłożenia 
rachunku 

1. Strzeleczki 

Spotkanie bożonarodzeniowe 994,00 zł 12.12.2021r. 20.12.2021r. 

SUMA 994,00 zł  

2. Ścigów 

Impreza integracyjna 714,26 zł 11.10.2021r. 18.10.2021r. 

 350,00 zł 11.10.2021r. 22.10.2021r. 

Spotkanie bożonarodzeniowe 752,42zł 09.12.2021r. 16.12.2021r. 

SUMA 1.816,68 zł  

3. Racławiczki 

Spotkanie Bożonarodzeniowe 749,72 09.12.2021r. 16.12.2021r. 

SUMA 749,72  

4. Dziedzice 

Spotkanie Bożonarodzeniowe 728,62 09.12.2021r. 16.12.2021r. 

SUMA 728,62  

5. Smolarnia 

Spotkanie 
Bożonarodzeniowe 

 747,62 09.12.2021r. 15.12.2021r. 

SUMA 747,62  

6. Pisarzowice 

Spotkanie członków 22.08.2021 r. 1.175,00 zł 06.08.2021r. 23.08.2021r. 

 109,96 zł 06.08.2021r. 24.08.2021r. 

Ognisko mikołajkowe 750,00 zł 05.12.2021r. 11.12.2021r. 

SUMA 2.034,96 zł  

7. Zielina 

Spotkanie integracyjne 1.005,94 zł 20.10.2021r. 02.11.2021r. 

SUMA 1.005,94 zł  

ZARZĄD GMINNY  4.000,00 zł 09.07.2021r. 

SUMA 4.000,00 zł  

RAZEM: 12.077,54 zł 
 

 
Tym samym zakładane cele ujęte w programie współpracy z OPP na 2021 rok zostały 
osiągnięte w pełni. 
 
Rozliczenie przyznanych dotacji 
 
Wszystkie organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań 
publicznych w terminie ( do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania). Sprawozdania zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym, a do ich treści nie wniesiono 
zastrzeżeń. 
 
Informacja o niefinansowych formach współpracy 
 
Niefinansowe formy współpracy polegały na: 
1) Wymianie informacji o podejmowanych działaniach oraz o powstałych nowych 

stowarzyszeniach m.in. poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie 
internetowej www.strzeleczki.pl – zamieszczano informacje w formie ogłoszeń, 
informacji o wydarzeniach, imprezach okolicznościowych, kulturalnych organizowanych 
przez organizacje pozarządowe w tym działające na terenie gminy; 
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2) Tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych  
z przedstawicieli organizacji i organów gminy; 

3) Udzielaniu pomocy i konsultacji gminnym stowarzyszeniom przy realizacji zadań 
publicznych dofinansowanych ze środków publicznych; 

4) Objęciu honorowym patronatem przez Wójta Gminy Strzeleczki wydarzeń kulturalnych 
inicjowanych przez organizacje pozarządowe (zawody wędkarskie, podsumowanie 
sezonu lotowego hodowców gołębi pocztowych), w tym ufundowanie nagród dla 
laureatów; 

5) Promowanie działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie 
www.bip.strzeleczki.pl, stronie internetowej Gminy, stronie internetowej Facebook Wójta 
Gminy Strzeleczki, 

6) Udzielaniu konsultacji, porad i pomocy w realizacji zadań przez jednostki ochotniczych 
straży pożarnych terenu gminy. 

 
 
Podsumowanie 
 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki 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 rok 2021 jest dokumentem 
podsumowującym kolejny rok współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi 
oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
W 2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych : 

− ogłoszono 2 konkursy,  

− złożono 3 oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach 
ofert, 

− zawarto 3 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych. 
 
Liczba organizacji pozarządowych, przystępujących do otwartego konkursu ofert była 
identyczna jak w roku poprzednim i wynosiła 2 podmioty, natomiast zmniejszyła się liczba 
podmiotów zainteresowanych realizacją zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. 
Dzięki środkom z dotacji organizacje pozarządowe zrealizowały zadania na rzecz Gminy 
Strzeleczki. 
 
 
 
 
 
 

Sporządził:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………...    …………………………… 
Pełnomocnik ds. współpracy  
z organizacjami pożytku publicznego 
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