
PP.0008.1.2022 

SPRAWOZDANIE   

za rok 2021  
z realizacji  

„Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 
 

Na terenie Gminy Kunice w 2021 roku realizowany był „Program współpracy Gminy Kunice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2021” przyjęty Uchwałą Nr XXII/143/20 Rady Gminy w Kunicach z dnia  

26 listopada 2020 r. w spawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. 

 

Uchwalenie programu poprzedziły konsultacje przeprowadzone w terminie od 09.11.2021 r.  do 

24.11.2021 r., do których zaproszono organizacje pozarządowe i inne  zainteresowane podmioty.  

Z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19,                                            

nie zorganizowano otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami. 

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

Ponadto projekt programu umieszczony był  do konsultacji na stronie internetowej 

www.kunice.pl w aktualnościach,  w zakładce  „Dla mieszkańców” – „organizacje pozarządowe”,  w 

Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Inne” – „organizacje pozarządowe”  oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kunicach. Projekt programu przesłano organizacjom do konsultacji 

pocztą tradycyjną  listownie oraz pocztą tradycyjną. 

W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag i propozycji zmian do projektu uchwały.  

 

W budżecie Gminy Kunice na 2021 rok  na realizację programu zaplanowano środki finansowe 

w wysokości ogółem 40.000,00 zł.  Szczegółowy zakres zaplanowanych  do realizacji zadań 

publicznych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych  na ich realizację w 2021 roku 

przedstawia się następująco: 

 

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  – 7.000,00 zł, 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 20.000,00 zł 

 

W dniu 10.05.2021 r. Wójt Gminy Kunice ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań 

publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  .   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 

Kunicach, na stronie internetowej www.kunice.pl.,  w aktualnościach, w zakładce „dla Mieszkańca” – 

„organizacje pozarządowe”  w BIP w zakładce „Inne” – „organizacje pozarządowe” oraz wysłano do 

organizacji tradycyjną  pocztą listową, pocztą elektroniczną.  

 

W odpowiedzi na  otwarty konkurs ofert, organizacje pozarządowe  złożyły  6 ofert na realizację zadań 

publicznych, w tym w zakresie:   

 

1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 4 oferty. 

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 oferta 

http://www.kunice.pl/
http://www.kunice.pl/


3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych- 1 oferta 

4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  – nie złożono ofert. 

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 38/21 Wójta Gminy Kunice z dnia 9 czerwca   2021 

roku, składająca się z  5 osób,  pracowników Urzędu Gminy Kunice dokonała oceny ofert. Do 

organizacji zostały wysłane pisma o uzupełnienie ofert. Po przesłaniu przez organizację uzupełnień i 

wyjaśnień Członkowie Komisji Konkursowej  zaproponowali przyznanie dotacji na realizacje zadań 

publicznych.  

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano 4 umowy o wsparcie realizacji 

zadań publicznych, przyznając następującą  dotację: 

 

Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:  
 

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-

220 Legnica na zadanie pn. „Tacy sami!” 

Koszt zadania ogółem wg oferty 5.100,00 zł 

Dotacja w wysokości  3.000,00 zł 
 

 

Na zadania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 

Stowarzyszenie „SK” ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowi na zadanie pn. „Nasze 

zabytki inaczej!”. 

Koszt zadania ogółem wg oferty 1.000,00 zł 

Dotacja w wysokości - 800,00 zł 
 

 

Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  

 

Nowe Horyzonty ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa na zadanie pn. „Ja decyduję – 

życie i innych szanuję”. 

Koszt zadania ogółem wg oferty 16.771,00 zł 

Dotacja w wysokości 0 zł 

 

Ludowy Zespół Sportowy „MEWA” Kunice ul. Słoneczna 15, 59-216 Kunice na zadanie pn. 

„Jestem fit”. 

Wnioskowana kwota dotacji 8.550,00 zł, a przyznana zgodnie z decyzją Wójta kwota 2 000 zł. 

Organizacja nie przedłożyła w wyznaczonym terminie kalkulacji przewidywanych kosztów i 

przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego. W związku z powyższym nie 

została podpisana umowa na realizację zadania publicznego. 

 

Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „Kaczawa” w Bieniowicach, Bieniowice 

35, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Zdrowy styl życia”. 

Koszt zadania ogółem wg oferty 15.590,00 zł 

Dotacja w wysokości – 2.000 zł 

 

Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej, Rosochata 65, 59-216 Kunice na zadanie pn.           

„I Mistrzostwa Gminy Kunice w siatkonoge ”. 

Koszt zadania ogółem wg oferty 12.105,00 zł 

Dotacja w wysokości – 9.650 zł 
 



 

 

Po wykonaniu zadań  organizacje pozarządowe złożyły  sprawozdania  końcowe  z realizacji 

zadań publicznych. Dokonano oceny złożonych  sprawozdań  z wykonania zadań publicznych pod 

względem merytorycznym.  Sprawozdania końcowe,  po  wyjaśnieniach i uzupełnieniach  organizacji, 

oceniono pozytywnie.  

 

W trybie pozakonkursowym, w  roku 2021  nie wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych. 

Dotacji nie udzielono. 

 

Ogółem na realizację omawianego  programu w 2021 roku wykorzystano  z budżetu Gminy Kunice 

środki finansowe w wysokości  ogółem  15.450,00 zł,  w tym z zakresu:  

 

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  – 0,00 zł, 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 800,00 zł 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 11.650,00 zł 

 

 

Ocena realizacji programu w oparciu o mierniki: 

 

 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 1 

 liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  – 1 

 liczba organizacji i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych – 4 

 liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań publicznych – 6  

 liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - 0 

 liczba  ofert, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych - 4 

 wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację zadań 

publicznych – 40.000,00 zł. 

 wysokość dotacji przekazanych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert –15 450,00 

zł.  

 wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację programu w 2021 roku  ogółem 

– 15 450,00 zł.  

 zwrot niewykorzystanych dotacji – 0,00 zł. 

 wysokość środków finansowych przekazanych na wypoczynek dzieci i młodzieży – 0,00 zł. 

 

 

 

Prowadzone jest postępowanie dotyczące rozliczenia dotacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa przyznanej dla Stowarzyszenia „SK” ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 

Katowice na zadanie pn. „Nasze zabytki inaczej!”- Pismem PP.524.   /2021 wezwano do 

przedłożenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania publicznego. Sprawa jest w 

toku. 
 

 

 

 Wójt Gminy Kunice 

     /-/ 

     Józef Pieróg 

 

 

 

 

 


