
Sprawozdanie 

z realizacji  „Programu współpracy Gminy Przasnysz 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 2020” 

W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Wójt Gminy Przasnysz 

przedkłada Radzie Gminy Przasnysz sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy 

Przasnysz 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 

2020”. 

„Program współpracy Gminy Przasnysz 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 2020” został przyjęty uchwałą Nr XIII/114/2019 Rady 

Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Program współpracy był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi.              

Podczas konsultacji uwag nie zgłoszono. 

W 2020 roku współpraca organów samorządu Gminy Przasnysz z organizacjami 

pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. 

Do współpracy o charakterze finansowym należy  zaliczyć wsparcie wraz z dofinansowaniem 

w zakresie dwóch zadań: zadanie nr 1 „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej”, zadanie nr 2 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.                                                                     

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wraz  

z dofinansowaniem odbyło się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ogłoszenie      

o organizowaniu konkursu przez Gminę Przasnysz na realizacje zadań publicznych 

zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy 

Przasnysz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

W ramach zadania nr 1 „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej” wpłynęły dwie oferty od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz i 

Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego NDM. Po dokonaniu oceny merytorycznej 

dotacja przyznana została Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz w wysokości 

15 000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID – 19 zrealizowano dwa z czterech 

działań. Zrealizowane działania to: 1) organizacja festynu „Dzień rodziny”, 2) promocja 

zdrowia. Na realizację tych działań poniesiono wydatki z dotacji  w kwocie: 1 601,33 zł., 

pozostała kwota – 13 398,67 zł. została Zleceniodawcy zwrócona. 

Na zadanie nr 2 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” wpłynęła jedna oferta od 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz. Po dokonaniu oceny merytorycznej 

wnioskodawcy przyznana została dotacja w kwocie 15 000,00 zł. W związku z panującą 



pandemią COVID – 19 zadanie publiczne zrealizowano w ograniczonym zakresie; nie odbyły 

się warsztaty zdrowego żywienia, a zajęcia ZUMBA – FITNESS przeprowadzono częściowo. 

Na realizację tych działań poniesiono wydatki z dotacji  w kwocie: 6 514,12 zł., pozostała 

kwota – 8 485,88 zł. została Zleceniodawcy zwrócona. 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie złożyły z własnej inicjatywy 

wniosku na realizację zadań publicznych. 

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi 

dotyczyły wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                            

i współdziałania oraz informowania o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

 


