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I. WSTĘP 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1570, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) 

oraz Uchwałą nr XXXII/310/20  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w 

sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku, burmistrz 

zobowiązany jest przedstawić radzie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2021 rok, w 

terminie do 31 maja 2022 roku. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań 

priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi  

na dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy,  

a realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. 

Szczegółowy zakres współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 

został opisany w dalszej części sprawozdania z podziałem na współpracę finansową i pozafinansową. 

 

II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Współpraca organów samorządu gminnego z organizacjami pożytku publicznego opiera się 

głównie na zlecaniu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1570, z 2021 r. 

poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) w trybie otwartego konkursu ofert.  

W 2021 roku priorytetowymi były zadania z zakresu: 

1) kultury, oświaty i wychowania: 

a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno – wychowawczych, 

b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, 

c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

d) organizacja akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” 

2) upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji: 

a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, 

b) organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych, 

c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 

3) zdrowia: 
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a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

b) działanie na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym; 

4) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

a) zapobieganie bezdomności zwierząt i ochrona przyrody. 

Wysokość środków przewidzianych na realizację ww. zadań określona została w Uchwale 

Budżetowej na rok 2021 nr XXXIV/326/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia  

2020 r. zmienionej w tym zakresie Uchwałą Nr XLI/378/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą Nr 

XLVI/422/21 z dnia 9 grudnia 2021 r.,  stanowiła łączną kwotę w wysokości  1 075 000,00 zł z podziałem 

na poszczególne rozdziały: 

• 63003 – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 5 000,00 zł, 

• 85295 – działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym; promocja i organizacja wolontariatu; 

działalność na rzecz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz 

przedemerytalnym – 80 000,00 zł, 

• 92195 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej –  

40 000,00 zł, 

• 92695 – promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, 

organizowanie obozów i imprez sportowych – 950 000,00 zł. 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania zadań publicznych 

wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Zarządzeniem Nr B.0050.224.2020 z 16.12.2020 r. i Nr 

B.0050.225.2020 z 16.12.2020 r.  ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 

roku z zakresu: 

-  upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji,  prowadzenia systematycznych zajęć sportowych, 

organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych, 

- kultury, oświaty  i  wychowania,  upowszechniania  turystyki  i  krajoznawstwa, zdrowia oraz  ekologii  

i ochrony zwierząt.  

W drodze otwartego konkursu ofert Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego przyznał w 2021 roku 

następujące dotacje na realizację zadań publicznych uprawnionym podmiotom: 
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Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania Dotacja przyznana  

w  2021 r. 

Rozliczone  

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 10 000 zł 9 310,50 zł 

2. Sportowy Ożarów 500 000 zł 498 000 zł 

3. Szkolenie szkółki wędkarskiej  4 000 zł 4 000 zł 

4. Dzień Dziecka z wędką 3 000 zł 3 000 zł 

5. Prowadzenie zajęć nauki pływania 60 000 zł 60 000 zł 

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 100 000 zł 100 000 zł 

7. Prowadzenie sekcji tenisa ziemnego dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 
30 000 zł 30 000 zł 

8. Pływanie moim sportem 50 000 zł 38 794,67 zł 

9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5 000 zł 5 000 zł 

10. Ożarów Mazowiecki Biega 2021 5 000 zł 5 000zł 

11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez 

UKS Ołtarzew 

110 000 zł 109 807,05 

12.  Ożarowski kolarz 25 000 zł 25 000 zł 

13. Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej – 

szkolenie z piłki siatkowej 
5 000 zł 

 

1 000 zł 

14. Szkolenie sportowe – karate tradycyjne dla dzieci i 

młodzieży 

5 000 zł 5 000 zł 
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 Pozostałe: 

Lp. Nazwa zadania 
Dotacja przyznana   w 

2021 r. 

Rozliczone 

1. 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

rekreacji 

- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 

5 000 zł 

 

4 027,31 zł 

2. 

z zakresu zdrowia                                                           

-  działania na rzecz integracji i zwiększania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym.  

80 000 zł 

 

 

 80 000 zł 

3. 

z zakresu kultury, oświaty i wychowania 

- upowszechnianie inicjatyw edukacyjno – 

wychowawczych, 

- organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć 
kulturalnych integrujących lokalną społeczność, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

35 000 zł 

 

 

 

 

 

 

  26 634,00 zł 

 

Podsumowanie: 

W 2021 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego udzielił dotacji na realizację zadań 

publicznych na kwotę: 1 045 200,00 zł (w tym 13 200 zł małe granty), wykorzystano kwotę: 

1 004 393,53 zł – 7 organizacji zwróciło łącznie 27 426, 47 zł niewykorzystanych dotacji.  

W otwartych konkursach ofert złożono łącznie 40 ofert: zawarto 21 umów,  4 oferty zostało 

odrzucone z powodów formalnych, 1 oferta została wycofana. Z powodu pandemii Covid-19 nie 

wszystkie zadania mogły zostać zrealizowane, dlatego też jedna z organizacji zrezygnowała z realizacji 

zadania. Dofinansowanie otrzymało 17 uprawnionych podmiotów.  

Na podstawie Uchwały Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 

października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, w 2020 roku odbyły się konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów 

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” – Zarządzenie nr B.0050.188.2020 r. z 

dnia 16 października 2020 r.  

Wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w 2021 

roku, przedstawiły sprawozdania z ich realizacji. 

 

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

W 2021 roku realizowana była również współpraca pozafinansowa polegająca w szczególności 

na: 

-   pomocy w publikowaniu informacji w Miesięczniku Miasta i Gminy „Informator Ożarowski” oraz na 

stronie Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl (udostępnianie strony www dla organizacji), publikacje na 

tablicy LED), 

- zorganizowaniu szkolenia online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących realizacji 

i rozliczania zadań publicznych zlecanych w drodze otwartych konkursów ofert w czasie pandemii, 

- konsultacjach telefonicznych, korespondencji elektronicznej w sprawach związanych z realizacją i 

rozliczaniem zadań publicznych, przekazywanie informacji o szkoleniach oraz możliwościach 

pozyskiwania środków finansowych ze źródeł innych niż budżet gminy, 

- zamieszczaniu na stronie internetowej gminy informacji dotyczących organizowanych szkoleń, 

konferencji i projektów dla NGO,  

- udostępnianiu przez Gminę lokali i nieruchomości na prowadzenie działalności dla następujących 

organizacji: 

1. KS Ożarowianka –  budynek wraz z zespołem boisk, 

2. OUTW – lokal biurowy w budynku przy ul. Konotopskiej 4, 

3. UKS OŁTARZEW –  budynek wraz z zespołem boisk, 

4. FC Płochocin –  zespół boisk, 

5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Ożarowie Mazowieckim – lokal w 

budynku przy ul. Kolejowej 2, 

6. Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Nr 7 „Jaworzyn” – lokal w budynku przy ul. Kolejowej 2, 

- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego honorowym patronatem obejmował wydarzenia organizowane 

przez organizacje pozarządowe,  

- dokonano aktualizacji bazy organizacji pozarządowych na terenie Gminy – Baza organizacji 

pozarządowych dostępna jest na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce 

https://ozarow-mazowiecki.pl/gminna-baza-ngo/ 

- doradztwo dla organizacji pozarządowych w obszarze narzędzi i technik współpracy oraz problemów 

zgłaszanych przez organizacje, również dotyczących działalności w czasie pandemii. 

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
https://ozarow-mazowiecki.pl/gminna-baza-ngo/
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Podsumowanie: 

Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z 

rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych, w miarę możliwości jakie dawała 

sytuacja związana z trwającą pandemią SARS-Cov-2 i wprowadzanymi  szczególnie pod koniec roku  

obostrzeniami.  

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJACYCH NA TERENIE GMINY 

W 2021 r. w gminnej bazie organizacji pozarządowych znajdowało się 36 organizacji 

pozarządowych działających na terenie Gminy. Z samorządem współpracowało (współpraca finansowa 

i  pozafinansowa) 23 z nich. Ich system działania był różny: od regularnego (np. kluby sportowe) 

poprzez spontaniczny – uzależnienie działań od konkretnych inicjatyw, projektów do sporadycznego, 

niektóre organizacje na czas  pandemii zawiesiły działalność. 

Analizując zakres działania trzeciego sektora na terenie gminy to 35% stanowi sport i rekreacja,  

19 % – edukacja , 11% – rehabilitacja, pomoc społeczna, 14% – kultura i 21% – inne, w tym OSP, PZŁ, 

kombatanci, itd. Prawie 50% stanowiły organizacje, które powstały po 1999 roku. 

Założycielami/inicjatorami większości funkcjonujących organizacji są osoby fizyczne. 

Rozpatrując formę prawną to 22 organizacje posiadają status stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS 

(61%),  8 – to stowarzyszenia kultury fizycznej (22,3%), 5 fundacji (13,9%) oraz 1 jako inne – świetlica 

środowiskowa (2,8%). 

Organizacje pozarządowe w Gminie Ożarów Mazowiecki w 2021 r.  

wg grupy docelowej, do której kierowane są działania 

 

Lp. Nazwa grupy docelowej Liczba organizacji 

1 dzieci i młodzież 9 

2 dzieci, młodzież i dorośli 12 

3 dorośli 9 

4 seniorzy 6 

 

45% organizacji to organizacje funkcjonujące głównie w oparciu o dotacje z budżetu gminy, pozostałe 

pozyskują środki ze składek członkowskich i innych źródeł. 
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V. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU 

 

Wskaźniki efektywności 

programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

osiągnięte w 2021 roku 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika 

1 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych 

2 

2 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 40 

3 Liczba zawartych umów na realizację zadania 
publicznego 

19 

4 Liczba umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy 2 

5 Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań 1045* 

6 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez 
podmioty 

              1 004 393,53 zł 

7 Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych 
przez podmioty 

1 

 

*-  920 beneficjentów – zadania z zakresu promocji sportu, szkolenia dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć, organizacja obozów i imprez sportowych; 

  -  125 beneficjentów – zadania pozostałe 

 


