Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 marca
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020
I. Wstęp
Zgodnie z 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.) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 marca 2003 r. o działalności
pożytku

publicznego

i

o wolontariacie, na rok 2020

przyjęty

został

uchwałą

Nr XVII/126/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 7425.
Projekt programu współpracy w okresie od 03 września do 11 września 2019 r.
poddany był konsultacjom na podstawie Zarządzenia nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Łuków
z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy,
które w dniu 04 września 2019 r. opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W dniu
11 września 2019 r. odbyło się także zebranie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji
pożytku publicznego.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych
uwag do przedstawionego projektu programu współpracy Gminy Łuków z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
II. Współpraca finansowa
Na realizację Rocznego Programu Współpracy Rada Gminy Łuków w uchwale
budżetowej na rok 2020 przeznaczyła 187.000 zł.
Wójt Gminy Łuków w dniu 29 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Nr 0050.6.2020 ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2020.
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Informacja o konkursie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łuków
oraz opublikowana na stronie internetowej gminy: www.lukow.ug.gov.pl oraz Biuletynie
Informacji Publicznej (https://uglukow.bip.lubelskie.pl).
Ze złożonych 17 ofert 17 uzyskało pozytywną opinię komisji konkursowej powołanej
zarządzeniem Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Łuków z dnia 25 lutego 2020 w sprawie
powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań pożytku publicznego. Udzielone w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu dotacje
przedstawiono w Tabeli nr 1.
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych
Gminy Łuków w roku 2020
Tabela nr 1

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość
środków
publicznych
w otwartym
konkursie
ofert

Liczba
złożonych
ofert

Wnioskowana
kwota dotacji
(ogółem)

Liczba
zawartych
umów na
dotacje

Kwota
udzielonych
dotacji na
zadanie wg
umów

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1.

2.

3.

4.

5.

Szkolenie sportowe
w piłce nożnej,
utrzymanie obiektów
sportowych, udział
w rozgrywkach
ligowych oraz
organizacja imprez
sportowych
Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży
w zapasach oraz udział
w zawodach
Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży
w tenisie stołowym
oraz udział
w zawodach
Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży
w lekkiej atletyce
oraz udział
w zawodach
Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży

113.000,00

6

113.000,00

6

113.000,00

9.000,00

1

9.000,00

1

9.000,00

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

2.500,00

1

2.500,00

1

2.500,00

8.000,00

1

8.000,00

1

8.000,00
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6.

7.
8.

w siatkówce
oraz udział
w zawodach
Szkolenie w szachach,
udział w zawodach
i turniejach
szachowych
Zajęcia sportoworekreacyjne ogólnorozwojowe
Organizacja imprez
sportowych
Razem - grupa I

3.500,00

1

3.500,00

1

3.500,00

2.000,00

1

2.000,00

1

2.000,00

1.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

144.000,00

13

144.000,00

13

144.000,00

II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.

2.

Organizacja
tematycznego pleneru
rzeźbiarskomalarskiego
Krzewienie kultury
ludowej wśród dzieci
i młodzieży, udział
w konkursach
i festiwalach
folklorystycznych
Razem - grupa II

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

17.000,00

1

17.000,00

1

17.000,00

27.000,00

2

27.000,00

2

27.000,00

III. W zakresie turystyki i krajoznawstwa

1.

Organizacja
rekreacyjnej imprezy
rowerowej promującej
walory turystyczne
Gminy Łuków

2.

1.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

Organizacja rajdu
rowerowego

1.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

Razem - grupa III

2.000,00

2

2.000,00

2

2.000,00

173.000,00

17

173.000,00

17

173.000,00

Ogółem
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Jak wynika z powyższej tabeli znaczna większość dotacji tj. 144.000,00 zł (83,23%)
dotyczyła zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na
zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
przeznaczono 27.000,00 zł (15,61%), a na turystykę i krajoznawstwo - 2.000,00 zł (1,16%).
W roku 2020 Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art.
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb uproszczony).
Dotacja na zadanie pod nazwą: „Krzewienie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, udział
w konkursach i festiwalach folklorystycznych” w wysokości 8.000,00 zł została przyznana.
Faktyczne wykorzystanie dotacji w roku 2020 na podstawie sprawozdań złożonych
przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje wyniosło ogółem 149.632,83 zł.
Kapitalizacja odsetek bankowych od przekazanych dotacji wyniosła ogółem 2,89 zł. Kwota
niewykorzystanych dotacji to 30.987,58 zł. Głównym powodem niewykorzystania dotacji
w 2020 r. były ograniczenia spowodowane obostrzeniami związanymi z COVID-19.
Realizacja zleconych organizacjom pozarządowym zadań publicznych pozytywnie
wpływa na jakość życia mieszkańców Gminy Łuków oraz przyczynia się do aktywizacji
i integracji społeczności lokalnych.
Aktywnie na terenie Gminy działają stowarzyszenia sportowe. W rozgrywkach
ligowych w piłce nożnej

organizowanych przez Bialskopodlaski Związek Piłki Nożnej

uczestniczyło w 2020 roku 5 zespołów z terenu Gminy Łuków i tak:
* w klasie okręgowej – 2
•

LZS Łazowski Klub Sportowy

•

LZS „Bór” Dąbie

* w klasie AII – 1
•

LZS „Orlęta” Gołaszyn

* w klasie BII – 2:
•

LKS „Tur” Turze Rogi

•

LZS „Orzeł” Zalesie

Młodzi piłkarze zdobywali i szkolili swoje umiejętności w piłce nożnej na zajęciach
i zawodach organizowanych przez Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”.
W rozgrywkach ligowych IV ligi Lubelskiego Związku Tenisa Stołowego w tenisie
stołowym mężczyzn brał udział zespół LZS Turze Rogi.
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Członkowie Klubu Szachowego Hetman w Krynce doskonalili swoje umiejętności
w szachach m.in. poprzez udział w turniejach szachowych.
Wsparcia finansowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej uzyskały
też realizujące pozaszkolny program sportowy uczniowskie kluby sportowe i tak:
1) w zapasach - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Zalesiu;
2) w siatkówce - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie;
3) w lekkiej atletyce - Uczniowski Klub

Sportowy „Olimpijczyk” przy Szkole

Podstawowej w Rolach;
4) w zajęciach ogólnorozwojowych sportowo-rekeacyjnych - Uczniowski Klub
Sportowy „Pelikan” przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim.
Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków w ramach dotacji zrealizowało
plener rzeźbiarsko – malarski, podczas którego wykonano rzeźby przedstawiające zwierzęta
naszych lasów.
Dotacja z Gminy Łuków umożliwiła Zespołowi Pieśni i Tańca „Jata” działającemu
w ramach Stowarzyszenia Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków wzięcie
udziału w warsztatach wyjazdowych wokalno-tanecznych w Wilkasach oraz wycieczce
edukacyjnej do Muzeum Wsi Lubelskiej.
Uczniowski Klub

Sportowy przy Szkole Podstawowej w Zalesiu zorganizował

rodzinny rajd rowerowy z elementami gry terenowej geocaching, w którym uczestniczyło
36 uczniów.
Ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią wirusa COVID-19 nie
odbyła się rekreacyjna impreza rowerowa promująca walory turystyczne Gminy Łuków
organizowana corocznie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie” oraz
planowana przez LZS Łazy impreza sportowa.

III. Współpraca pozafinansowa
Współpraca pozafinansowa obejmowała głównie takie obszary jak:
1) wspieranie

organizacyjne

m.in.

nieodpłatne

udostępnianie

organizacjom

na działalność statutową obiektów sportowych, lokali i sprzętu,
2) promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nich
działań na stronie internetowej gminy, w gazetce „Wieści z Gminy” oraz podczas
imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym,
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3) przekazywanie informacji o możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł
niż dotacja z budżetu Gminy,
4) udzielanie informacji w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń
i publikacji dla organizacji pozarządowych.

IV. Podsumowanie
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych
Gminy Łuków. Działania te przyczyniają się do aktywizacji społeczności, rozwoju
demokracji i kształtowania postaw obywatelskich, uzupełniają i wzbogacają działalność
samorządu na rzecz mieszkańców Gminy. Realizując cele programu współpracy w roku 2020
Gmina Łuków udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również
pomocy pozafinansowej.

V. Wskaźniki ewaluacji:

Tabela nr 2
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

Wskaźnik
ewaluacji
Liczba otwartych
konkursów ofert
Liczba ofert
złożonych w
otwartych
konkursach ofert
Liczba umów
zawartych na
realizację zadania
publicznego
Ilość zadań, których
realizację zlecono
organizacjom
pozarządowym
Wysokość kwot
udzielonych dotacji
w poszczególnych
obszarach
zadaniowych

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

1

1

1

1

17

18

20 + 1 oferta w
trybie
uproszczonym

16

16 + 1 oferta
w trybie
uproszczonym

17 + 1 oferta
w trybie
uproszczonym

17

18

18 + 1

16

16+1

17+1

3

9

10 + 1

9

10+1

12+1

1. Sport
119.500 zł

1. Sport
144.000 zł

1. Sport
144.000 zł

1. Sport
152.000 zł

1. Sport
151.000 zł,
w tym:
- 141.000 zł
(otwarty
konkurs ofert)
- 10.000 zł
(art.19a)

1. Sport
144.000 zł
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6.

Liczba organizacji
pozarządowych
realizujących
zadania publiczne w
oparciu
o dotacje

2. Kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego
27.000 zł

2. Kultura,
sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa
narodowego
- 27.000 zł
(otwarty
konkurs ofert)
- 8.000 zł
(art.19a)

3. Turystyka
i
krajoznawstw
o
1.000 zł.

3. Turystyka
i
krajoznawstwo
2.000 zł.

3. Turystyka
i
krajoznawstwo
2.000 zł.

Razem:
179.000 zł

Razem:
180.000 zł

Razem:
181.000 zł

2. Kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego
5.000 zł

2. Kultura,
sztuka,
ochrona
dóbr kultury
i
dziedzictwa
narodowego
9.000 zł

2. Kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego
18.000 zł

2. Kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego
26.000 zł

3. Turystyka
i
krajoznawst
wo 2.000 zł.

3. Turystyka
i
krajoznawst
wo
7.000 zł.

3. Turystyka
i
krajoznawstwo
9.000 zł.

Razem:
126.500 zł

Razem:
160.000 zł

Razem:
171.000 zł

15

17

17

15

14

13

Łuków, dnia 20.04.2021 r.

Mariusz Osiak
/-/
Wójt Gminy Łuków
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