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W 2020 r. Gmina Puławy prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w oparciu o Uchwałę 

Nr X/90/19 Rady Gminy Puławy z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019 poz. 6516). 

 

1. Cel główny i cele szczegółowe programu 

Celem głównym rocznego programu była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Puławy, 

oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Puławy poprzez stwarzanie 

im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. 

Celami szczegółowymi programu były: 

1) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, 

2) zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy, 

3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

4) integracja organizacji lokalnych obejmujących swoim zakresem działania sferę zadań 

publicznych, 

5) rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, 

6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu. 

 

2. Zasady współpracy 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

odbywała się na zasadach: 

1) pomocniczości - oznacza to, że Gmina powierzała organizacjom realizację zadań własnych 

a organizacje zapewniały ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

2) suwerenności stron - oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane 

były z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 

3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów, 

4) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów 

realizacji zadań publicznych, 

5) uczciwej konkurencji - oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie 

wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także 

obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań 

i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, 

6) jawności - oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 

stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 
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3. Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi 

podmiotami było wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaspokajania istniejących potrzeb 

społecznych poprzez: 

1) zdefiniowanie istniejących problemów społecznych mieszkańców Gminy Puławy 

oraz podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania, 

2) wsparcie finansowe i poza finansowe działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

3) podejmowanie inicjatyw dla rozwoju współpracy Gminy Puławy i organizacji pozarządowych 

w celu zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców Gminy Puławy, 

4) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form. 

 

4. Formy współpracy 

Współpraca Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach finansowych 

i poza finansowych.  

Do finansowych form współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi zalicza się: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowymi realizacji zadań pożytku publicznego w trybie 

otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie: 

a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 

realizacji, 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji, 

 

Współpraca poza finansowa realizowana była poprzez: 

1) wzajemne informowanie się Gminy Puławy oraz organizacji pozarządowych o planowanych 

kierunkach działalności w celu zharmonizowania działań, 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych dotyczących organizacji 

pozarządowych w dziedzinach z zakresu statutowej działalności tych organizacji, 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

4) uczestniczenie we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie efektywnych 

metod realizacji zadań pożytku publicznego, 

5) angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć, 

6) koordynację działań i realizację wspólnych przedsięwzięć i imprez, 

7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji, festynów oraz spotkań 

okolicznościowych lub akcji charytatywnych, 

8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych 

z innych źródeł niż budżet gminy, 

9) włączenie organizacji pozarządowych w proces współtworzenia programów 

oraz dokumentów strategicznych gminy, 
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10) promowanie wizerunku organizacji poprzez stronę internetową, profil Gminy Puławy na 

Facebooku oraz umieszczanie artykułów w Kurierze Gminy Puławy. 

 

5. Priorytetowe zadania publiczne 

Do priorytetowych zadań Gminy Puławy w sferze pożytku publicznego należały: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

2) wspieranie obszaru ratownictwa i ochrony ludności, 

3) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

6. Okres realizacji programu 

Program był realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

7. Wysokość środków planowanych na realizację programu 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2020 roku na realizację programu 

wyniosła 231 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych). 

 

8. Sposób realizacji programu 

Zlecanie realizacji zadań publicznych w 2020 r. odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert. Na ich podstawie zawarto 6 umów ze zleceniobiorcami. W jednym przypadku 

ogłoszony konkurs nie został rozstrzygnięty. Dokładne informacje dotyczące realizowanych zadań 

z zakresu pożytku publicznego przez Gminę Puławy w 2020 r. przedstawione są w zestawieniu 

w punkcie 9. 

 

 9. Podział środków na poszczególne zadania i ich rozliczenie 

I. 

Nazwa zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie szkoleń 

sportowych zawodników w sekcji piłki nożnej wraz z udziałem w rozgrywkach i turniejach sportowych 

oraz organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców. 
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Nazwa Zleceniobiorcy 
Całkowity koszt 
zadania (według 

umowy) 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego 
(według 

rozliczenia) 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Kwota do 
zwrotu 

Klub sportowy 
"Hetman" Gołąb 

102 400,00 zł 90 000,00 zł 63 656,55 zł 60 088,62 zł 29 911,38 zł 
Klub Sportowy Góra 

Puławska 
102 600,00 zł 81 500,00 zł 83 910,23 zł 60 744,62 zł 20 755,38 zł 

Stowarzyszenie 
"Przeszłość-Przyszłości" 

43 400,00 zł 31 000,00 zł 45 012,03 zł 29 911,62 zł 1 088,38 zł 

Razem: 248 400,00 zł 202 500,00 zł 192 578,81 zł 150 744,86 zł 51 755,14 zł 

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 202 500 zł 

Kwota przekazanych dotacji: 202 500 zł 

Kwota do zwrotu: 51 755,14 zł 
 

II. 

Nazwa zadania publicznego: ratownictwo i ochrona ludności – organizowanie i prowadzenie działań 

w zakresie ratownictwa wodnego, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym 

lub narażonym na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na odcinku rzeki Wisły odpowiednio 

do terytorialnego zasięgu Gminy Puławy. 

Nazwa Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
(wg umowy) 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
(według 

rozliczenia) 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Rejonowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Lublinie 

19 656,00 zł 6 000,00 zł 19 884,77 zł 6 000,00 zł 

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 6 000 zł 

Kwota przekazanych dotacji: 6 000 zł 

Kwota do zwrotu: 0 zł 

 

III. 

Nazwa zadania publicznego: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – ożywienie życia 

społeczno-kulturalnego seniorów Gminy Puławy Poprzez integrację i turystykę. 

Konkurs nie został rozstrzygnięty. 

Środki przewidziane na realizację zadań: 5 000 zł 

Kwota przekazanych dotacji: 0 zł 

IV. 

Nazwa zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja zajęć 

sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek, zawodów, szkoleń sportowych lub innych form aktywności 

sportowej na terenie Gminy Puławy. 
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Nazwa Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
(według umowy) 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
(wg rozliczenia) 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Fundacja BezMiar 6 800,00 zł 4 500,00 zł 7 379,68 zł 4 500,00 zł 

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 7 500 zł 

Kwota przekazanych dotacji: 4 500 zł 

Kwota do zwrotu: 0 zł 

 

V. 

Nazwa zadania publicznego: wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

Nazwa Zleceniobiorcy 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
(według umowy) 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 

Całkowity koszt 
zadania 

publicznego  
(według 

rozliczenia) 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Towarzystwo Przyjaciół Góry 
Puławskiej 

11 130 zł 9 000,00 zł 11 511,50 zł 9 000,00 zł 

 

Środki przewidziane na realizację zadań: 10 000 zł 

Kwota przekazanych dotacji: 9 000 zł 

Kwota do zwrotu: 0 zł 
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Rozliczenie dotacji – podsumowanie: 

Nazwa zadania 
Środki 

przewidziane na 
realizację zadań  

Kwota 
przekazanych 

dotacji 

Całkowity koszt 
zadań 

publicznych 
(według 

rozliczenia) 

Kwota 
wykorzystanych  

dotacji 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej – prowadzenie 

szkoleń sportowych zawodników 
w sekcji piłki nożnej wraz z 
udziałem w rozgrywkach i 

turniejach sportowych oraz 
organizowanie imprez sportowo 
rekreacyjnych dla mieszkańców 

202 500,00 zł 202 500,00 zł 192 578,81 zł 150 769,86 zł 

Ratownictwo i ochrona ludności – 
organizowanie i prowadzenie 

działań w zakresie ratownictwa 
wodnego, w tym udzielanie 

pomocy osobom poszkodowanym 
lub narażonym na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia na odcinku rzeki Wisły 
odpowiednio do terytorialnego 

zasięgu Gminy Puławy 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 19 884,77 zł 6 000,00 zł 

Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym – ożywienie życia 

społeczno-kulturalnego seniorów 
Gminy Puławy Poprzez integrację i 

turystykę 

5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej – organizacja 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
rozgrywek, zawodów, szkoleń 
sportowych lub innych form 

aktywności sportowej na terenie 
Gminy Puławy 

7 500,00 zł 4 500,00 zł 7 379,68 zł 4 500,00 zł 

Wspieranie kultury i sztuki oraz 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
10 000,00 zł 9 000,00 zł 11 511,50 zł 9 000,00 zł 

Razem: 231 000,00 zł 222 000,00 zł 231 354,76 zł 170 269,86 zł 

 

 

Środki przewidziane na realizację zadań w 2020 r.: 231 000,00 zł 

Kwota przekazanych dotacji: 222 000,00 zł 

Kwota rozliczonych dotacji: 170 269,86 zł 

Kwota do zwrotu:: 51 755,14 zł 

 


