
 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji „Programu współpracy Gminy Żabia Wola  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na rok 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żabia Wola, maj 2022 r. 

  



 

 

Wstęp 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy, określonych  

w art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559, 583). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r.  

poz. 857) nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalenia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Rada Gminy Żabia Wola uchwałą Nr 103/XXX/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. przyjęła  

„Program współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu  

z w/w organizacjami w 2021 r.. 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wójt Gminy Żabia Wola w 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. 

Gmina Żabia Wola realizując cele Programu współpracy w 2021 r. udzielała organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego,  

jak również pomocy pozafinansowej. 

 

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA. 

 

Gmina Żabia Wola w 2021 r. przeznaczyła na zadania publiczne realizowane przez organizacje 

pozarządowe oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe w łącznej kwocie 105 000,00 zł 

 

➢ otwarte konkursy ofert: 

Wójt Gminy Żabia Wola w dniu 12 lipca 2021 r., ogłosił nabór wniosków na wsparcie realizacji, 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu: 

1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej (pula środków: 26 000,00 zł); 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pula środków: 50 000,00 zł ). 

W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w w/w konkursach powołana została 

Komisja Konkursowa, w skład których wchodzili pracownicy Urzędu Gminy oraz członkowie 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. 



 

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, umowy na wsparcie realizacji zadań 

publicznych, zawarte zostały z następującymi podmiotami: 

➢ otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej: 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach (umowa nr OA.524.2.1.1.2021 z dnia 5 sierpnia  

2021 r.) – dotacja w kwocie 10 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Organizacja biegu na 10 km pn. „7 Dycha Strażacka"; 

▪ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” (umowa nr OA.524.2.1.2.2021  

z dnia 5 sierpnia 2021 r.) – dotacja w kwocie 37 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Sport uczy, bawi, wychowuje”; 

➢ otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

▪ Uczniowski Klub Sportowy „Rekin Team” (umowa nr OA.524.1.1.2.2021 z dnia 5 sierpnia 

2021 r.) – dotacja w kwocie 13 500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Trenuj, Integruj”; 

Podczas oceny merytorycznej dokonywanej indywidualnie przez Członków Komisji oferta złożona 

przez „Stowarzyszenie Żabiowolska Rada dla Przyszłości” dotycząca wsparcia realizacji zadania 

publicznego pn. „AKCJA ŻABY: ROWEREM BEZPIECZNIE, ZDROWO I BLIŻEJ NATURY. 

TRZYMAJ RÓWNOWAGĘ A DOTRZESZ DO CELU” (wnioskowana kwota dotacji: 23 338,26 zł) 

nie uzyskała wymaganej średniej liczby punktów (dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie wnioski 

- oferty, które otrzymają średnio 60 lub więcej punktów), a co za tym idzie nie została przyjęta. 

 

Wójt Gminy Żabia Wola w dniu 17 września 2021 r., ogłosił nabór wniosków na wsparcie 

realizacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej (pula środków: 33 500,00 zł). 

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, umowy na wsparcie realizacji zadań 

publicznych, zawarte zostały z następującymi podmiotami: 

▪ Uczniowski Klub Sportowy Mazovia Grodzisk Mazowiecki (umowa nr OA.524.1.2.1.2021  

z dnia 3 listopada 2021 r.) – dotacja w kwocie 2 500,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

oraz wspierania i upowszechniania kultury"; 

▪ Uczniowski Klub Sportowy „Rekin Team” (umowa nr OA.524.1.2.2.2021 z dnia  

13 października 2021 r.) – dotacja w kwocie 6 570,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Bądź bezpieczny”; 



 

 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie (umowa nr OA.524.1.2.3.2021 z dnia  

13 października 2021 r.) – dotacja w kwocie 3 900,00 zł na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Na straży zdrowia”. 

 

Wójt Gminy Żabia Wola w dniu 25 listopada 2021 r., ogłosił kolejny nabór wniosków na wsparcie 

realizacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej (pula środków: 20 000,00 zł), w wyniku którego zawarte zostały umowy z następującymi 

podmiotami: 

▪ Stowarzyszenie „Nasza Rodzina” w Żabiej Woli (umowa nr OA.524.1.3.1.2021 

z dnia 20 grudnia 2021 r.) – dotacja w kwocie 16 780,00 zł na realizację zadania publicznego 

pn. „Mam wybór”; 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach (umowa nr OA.524.1.3.2.2021 z dnia 17 grudnia  

2021 r.) – dotacja w kwocie 3 220,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Święta, święta i po świętach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii 

świątecznych”; 

 

➢ oferty w trybie art. 19a ustawy 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w 2021 r. wpłynęły 4 oferty złożone w trybie art. 19a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie których 

zawarte zostały umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach (umowa nr OA.525.1.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.)  

– dotacja w kwocie 5 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabia Wola, 

będących członkami Młodzieżowej Drużyny OSP Skuły”; 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie (umowa nr OA.525.3.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 

– dotacja w kwocie 3 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczny 

Obóz Wakacyjny MDP”; 

▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie (umowa nr OA.525.4.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– dotacja w kwocie 3 230,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Aktywni zimą”; 

Zgodnie z procedurami określonymi w ustawie, przed podpisaniem w/w umów złożone oferty  

wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie internetowej: 

www.zabiawola.pl 

Czwarta uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Żelechowie dotyczyła udzielenia wsparcia finansowego na organizację wydarzenia  



 

 

pn. PIKNIK „BEZPIECZNE WAKACJE”. Pomimo uznania celowości realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego podpisanie umowy o dofinansowanie nie było możliwe w związku  

z niedotrzymaniem terminów wynikających z uregulowań prawnych określonych w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. brak możliwości zamieszczenia oferty  

na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu 

terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

urzędu (oferta została złożona w dniu 14 czerwca 2021 r., zaś PIKNIK „BEZPIECZNE WAKACJE” 

odbył się 20 czerwca 2021 r.). 

Sprawozdania końcowe z realizacji w/w zadań publicznych współfinansowanych w ramach dotacji 

udzielonych z budżetu Gminy Żabia Wola zostały złożone w terminie wynikającym  

z obowiązujących przepisów prawa (tj. w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania).  

Z uwagi na zmianę cen materiałów zakupionych w ramach realizacji zadania pn. „Mam wybór”  

w Stowarzyszenie „Nasza Rodzina w Żabiej Woli” nie wykorzystało całej kwoty przyznanej dotacji  

i po zakończeniu terminu realizacji zadania zwróciło niewykorzystane środki finansowe  

w kwocie 1,60 zł.  

Pozostałe dotacje zostały w całości wykorzystane zgodnie z zakresem i warunkami określonymi 

 w zawartych umowach. 

Adresatami zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 r.  

przy dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy było 612 osób. 

Wysokość finansowego i pozafinansowego wkładu organizacji pozarządowych w realizację 

przedmiotowych zadań publicznych to 106 484,61 zł. 

 

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego  

współfinansowane z budżetu Gminy Żabia Wola w 2021 r. 

Liczba otwartych konkursów ofert 4 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 9 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego  8 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 0 

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących zadania publiczne  

w oparciu o dotacje 
6 

Liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych 1 450 

Wysokość kwoty udzielonej dotacji  105 000 zł 

Wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji 

pozarządowych w realizację zadań publicznych* 
108 770,11 zł 

* z uwzględnieniem środków uzyskanych z innych źródeł 

  



 

 

 

II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA (pozostałe formy współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi). 

 

Pozafinansowa forma współpracy Gminy Żabia Wola z sektorem pozarządowym w 2021 r. 

obejmowała w szczególności:  

➢ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków; 

➢ promowanie działalności podmiotów pożytku publicznego poprzez umieszczanie informacji  

na temat akcji, spotkań, konkursów, szkoleń oraz naborów na stronie internetowej Gminy 

(www.zabiawola.pl), oficjalnym profilu Gminy na Facebooku, na tablicach ogłoszeniowych 

znajdujących się w Urzędzie Gminy i w Sołectwach oraz w kwartalniku „Nasza gmina  

Żabia Wola”; 

➢ wspieranie organizacyjne podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  

m.in. udostępnienie lokali na ich działalność statutową, umożliwienie organizowania 

przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów oraz użyczanie pomieszczeń na organizowane 

przez nie spotkania i posiedzenia; 

➢ działania informacyjne m.in. informowanie organizacji pozarządowych o możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy poprzez informowanie  

o potencjalnych źródłach finansowania i możliwości pozyskania dotacji w ramach programów  

i konkursów, a także rozpowszechnianie informacji o możliwości przekazywania 1% podatku 

na rzecz organizacji pożytku publicznego; 

➢ aktualizacja zakładki na stronie internetowej Gminy, przeznaczonej dla organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, w której umieszczane  

są m.in. bieżące informacje dotyczące działalności organizacji, oferty szkoleń dla ich członków 

oraz informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i otwartych konkursach ofert. 
 

III. INFORMACJE DODATKOWE. 

 

W 2021 r. na terenie Gminy Żabia Wola kontynuowana była realizacja uchwały NR 21/VI/2011 

Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających  

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy  

Żabia Wola, na podstawie której rodziny wielodzietne z terenu Gminy, w tym także członkowie 

Gminnego Koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Żabiej Woli, mogą ubiegać się o przyznanie 

„KARTY DUŻEJ RODZINY 3+ lub KARTY DUŻEJ RODZINY 4+” uprawniających do 50% zniżki 

na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9, 

50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim  

przy ul. Montwiłła 41, 50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  

http://www.zabiawola.pl/


 

 

Dom Kultury w Żabiej Woli oraz bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły 

na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania (Karta Dużej Rodziny 4+). 

 

Działalność swą prowadziło również Centrum Wolontariatu działające przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, które współpracuje z osobami świadczącymi usługi wolontariackie 

na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola oraz z opiekunami Szkolnych Wolontariatów w Szkołach 

podstawowych w Józefinie, Ojrzanowie i Skułach. 

 

Sporządziła: inspektor Krystyna Janiszewska 

 


