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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 2019 r.  

poz. 506). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalenia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Rada Gminy Żabia Wola uchwałą Nr 78/XXII/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 

przyjęła „Wieloletni 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 lata 2017-2019”, określający kierunki oraz formy 

współdziałania samorządu z w/w organizacjami. 

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

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

(§ 2 ust. 1 Wieloletniego 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 lata 2014-2016”). 

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

Wójt Gminy Żabia Wola w terminie do 31maja, 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 2018 r. udzielała organizacjom 

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

jak również pomocy pozafinansowej. 

 

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA: 

 

Gmina Żabia Wola na współpracę 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 w budżecie na rok 2018 r. planowała przeznaczyć środki finansowe  

w kwocie 75 000,00 zł. Z uwagi na zawieszenie działalności placówki wsparcia dziennego w dawnym 

budynku szkoły w Słubicy Dobrej w/w środki finansowe zostały zmniejszone. 

 otwarte konkursy ofert: 

W dniu 7 marca 2018 r. ogłoszony został nabór wniosków na wsparcie w okresie od 1 kwietnia  

do 31 grudnia 2018 r. 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, 

zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom 



 

 

społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka” (ogłoszony Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Żabia Wola  

z dnia 7 marca 2018 r.) – dotacja w kwocie 15 000 zł ; 

 

W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursach, Wójt Gminy  

powołała Komisję Konkursową, w skład których wchodzili pracownicy Urzędu Gminy  

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli oraz członkowie organizacji pozarządowych 

z terenu Gminy. 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym (tj. do 28 marca 2018 r.),  

wpłynęła jedna oferta, złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” ubiegający się  

o wsparcie w zakresie finansowania: ubezpieczenia zawodników, kosztów transportu na zawody  

i innych opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach unihokeja i wyścigach kolarskich,  

udziału sportowych reprezentacji dzieci i młodzieży z terenu gminy w kolarstwie i unihokeju,  

w imprezach i zawodach sportowych na terenie całego kraju, prowadzenia zajęć sportowych  

i sportowo-rekreacyjnych oraz treningów dla dzieci i młodzieży, propagowania aktywności ruchowej, 

przygotowania, organizacji i udziału w rozgrywkach, konkursach i zawodach sportowych o zasięgu 

lokalnym i krajowym oraz doskonalenia i rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży poprzez udział  

w obozach i zgrupowaniach szkoleniowych. 

Oferta spełniała wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie, dlatego zasadnym 

było podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (umowa nr BR.1.2018 została 

zawarta w dniu 3 kwietnia 2018 r.) 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” 

złożył w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania tj. w dniu 29 stycznia 2019 r. Kwota dotacji 

została w całości wykorzystana zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w umowie,  

w związku z powyższym nie zaszła konieczność wezwania do zwrotu dotacji.  

Wysokość środków, które ULKS „Józefina” przeznaczył w 2018 na realizację przedmiotowego 

zadania wynosiła 84 000 zł. (w tym 38 000 zł stanowił środki finansowe własne, zaś 46 000 zł  

– wkład osobowy). 

 

 oferty w trybie art. 19a ustawy 

 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 6 lipca 2018 r. wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja 

wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żabia Wola, będących członkami Ochotniczej  

Straży Pożarnej w Skułach”. OSP Skuły ubiegała się o wsparcie finansowe w kwocie 4 000 zł  

na organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków Młodzieżowych Drużyn 



 

 

Pożarniczych z terenu Gminy Żabia Wola (wnioskowana kwota miała zostać przeznaczona  

na pokrycie kosztów transportu na obóz). 

Oferta oraz ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag zostało zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie 

internetowej: www.zabiawola.pl. Po upływie terminu wnoszenia uwag z OSP Skuły została podpisana 

umowa (umowa nr BR.2.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. ) – dotacja w kwocie 4 000 zł 

Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego zadania zostało złożone w terminie  

30 dni od dnia zakończenia jego realizacji tj. w dniu 30 października 2019 r. Kwota dotacji została  

|w całości wykorzystana zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w umowie, w związku  

z powyższym nie zaszła konieczność zwrotu przyznanych środków.  

Łączny koszt realizacji przedmiotowego zadania publicznego wyniósł 33 888 zł 

 

Adresatami zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018  

przy dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy było 110 osób.  

Wysokość finansowego i pozafinansowego wkładu organizacji pozarządowych w realizację 

przedmiotowych zadań publicznych łącznie to blisko 114 000 zł 

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w oparciu o przepisy ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosła 19 000 zł 

 

 

II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA (pozostałe formy współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi) 

 

Pozafinansowa forma współpracy Gminy Żabia Wola z sektorem pozarządowym w 2018 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  

o kierunkach ich działalności, organizowanych przez nie akcjach, spotkaniach, konkursach, 

szkoleniach oraz naborach na stronie internetowej Gminy (www.zabiawola.pl), 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. nieodpłatne udostępnienie lokalina ich działalność statutową, umożliwienie organizowania 

przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów oraz użyczanie pomieszczeń na organizowane 

przez nie spotkaniai posiedzenia; 

 działania informacyjne m.in. informowanie organizacji pozarządowych o możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy poprzez informowanie 

http://www.zabiawola.pl/
http://www.zabiawola.pl/


 

 

(drogą mailową, telefoniczną oraz umieszczanie na stronie internetowej) 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 2018 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  

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, utworzone w 2015 r. przy Gminnym 

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

woluntarystyczne na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola oraz z opiekunami Szkolnych 

Wolontariatów. Szkolny Wolontariat w Szkołach podstawowych w Józefinie, Ojrzanowie i Skułach 

ma charakter koleżeński i akcyjny, zaś w Gimnazjum w Józefinie- koleżeński i akcyjny oraz terenowy. 

Wolontariusze pomagają potrzebującym, działają w przedsięwzięciach kulturalnych, 

ekologicznych, edukacyjnych, tworzą i realizują akcje na rzecz społeczności lokalnej.  

Młodzież ze szkolnych kół wolontariatów towarzyszy samotnym seniorom i osobom 

niepełnosprawnym, a także jest delegowana do pomocy młodszym kolegom w lekcjach i do zabaw  

z najmłodszymi mieszkańcami gminy.  

 

Gmina Żabia Wola w dniu 2 listopada 2018 r. zawarła także umowę sponsoringu z Ochotniczą 

Strażą Pożarną w Żelechowie, której przedmiotem była promocja Gminy Żabia Wola podczas 

realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu „Mikołajkowego Turnieju w piłce halowej  

dla Sołectw”. W ramach umowy Gmina pokryła koszty zakupu pucharów, medali, koszulek nagród,  

a także materiałów promujących turniej. 



 

 

Ponadto z budżetu Gminy Żabia Wola sfinansowany został dowóz harcerzy z 8. Skulskiej WDH 

Leśni Ludzie działającej przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach na obóz harcerski 

organizowany w Stanicy Harcerskiej w Gorzowie w dniach 4-15 lipca 2018 r. przez Chorągiew 

Mazowiecką ZHP. 

 

Sporządziła: Inspektor: Krystyna Janiszewska 

 


