
ZARZĄDZENIE NR 118/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok" 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378 )   oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) zarządzam,  co następuje: 

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Łasku sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy 
Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok", stanowiące załącznik                                  
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 118/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok" 

CZĘŚĆ I. 

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   samorządy 
zostały zobligowane do opracowania rocznych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w realizacji zadań pożytku publicznego, które zostały  określone w  art. 4 tejże 
ustawy. 

Program współpracy to  dokument wyznaczający politykę samorządu terytorialnego w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy oraz określający zasady i formy tej współpracy. Zgodnie 
z przepisami winien zostać uchwalony do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania oraz powinien zawierać w szczególności elementy określone w art. 5 a 
ust. 4 wskazywanej ustawy. 

Rada Miejska w Łasku Uchwałą Nr XV/169/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. przyjęła "Program 
współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Dokument 
ten opracowano w oparciu o doświadczenia współpracy z lat ubiegłych oraz wnioski na 2020r., które 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, zgodnie z przyjętymi postanowieniami, mogli składać do 
dnia 30 września 2019r. 
W celu dokonania konsultacji  opracowany projekt „programu współpracy na 2020 rok” został 
zamieszczony na stronie internetowej www.lask.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku 
a organizacje pozarządowe działające na terenie gminy mogły składać w wyznaczonym terminie 
opinie o przygotowanym projekcie programu współpracy. Zostało  także zorganizowane  spotkanie 
konsultacyjne, jednakże w spotkaniu nie wziął udziału żaden przedstawiciel organizacji. Powyższe 
konsultacje przeprowadzono zgodnie z "Regulaminem konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", który został przyjęty Uchwałą 
Nr L/532/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010r. 

Celem głównym  przyjętego programu współracy na 2020 rok było budowanie i umacnianie 
partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami oraz objęcie współpracą  możliwie najszerszych 
obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej.                                                                           
W „programie współpracy na 2020 r."  zostały określone priorytetowe obszary zadań publicznych, 
w których dostrzeżono możliwość ich realizacji  we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy. 

Dla zrealizowania wskazanego celu jako  priorytetowe obszary współpracy na 2020 r. przyjęto   
zadania w zakresie: 
1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
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4) ochrony i promocji zdrowia; 
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
6) turystyki i krajoznawstwa 

CZĘŚĆ II. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy.  W  roku 
2020 podstawową formą współpracy było  zlecanie zadań do realizacji a współpraca w tej formie 
stanowiła współpracę o charakterze finansowym. Zlecanie zadań odbywało się na podstawie  
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w szczególności dotyczyło  
wspierania wykonywania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Zadania jakie zostały zlecone w roku 2020 dotyczyły następujących obszarów priorytetowych: 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
W roku 2020 w  zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dnia 

13 stycznia 2020r. Zarządzeniem Burmistrz Łasku Nr 8/2020   został  ogłoszony  otwarty  konkursy 
ofert, w którym rozdysponowano środki w wysokości 26 000  złotych na wsparcie realizacji 
nastepującego zadania: 

1. Działania na rzecz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – 
niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie 
klubu abstynenckiego. 

Środki przewidziane  do rozdysponowania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiły kwotę - 
26.000 złotych. W wyniku postępowania konkursowego przyznano dotację w wysokości 
26.000 złotych /1 oferent/ Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, które jako jedyne złożyło 
ofertę na realizację wskazanego zadania. 

Środki z przekazanej dotacji zostały wykorzystane przez Stowarzyszenie między innymi na 
prowadzenie w siedzibie Stowarzyszenia - Ostrów ul. Dworska 2 „Punktu Pierwszego Kontaktu 
w sprawach uzależnień”,  udział w ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych, promowanie 
trzeźwego stylu życia, utrzymanie lokalu stowarzyszenia. W roku 2020 stowarzyszenie w raamch 
realizowanego zadania zorganizowało zabawę choinkową dla dzieci z gminy Łask, w ktorej 
uczestniczyło ok. 120 dzieci. Celem tego działania było promowanie zdrowego stylu życia                         
i integracja ze społecznością lokalną. 
Środki na powyższy konkurs, tak jak w latach wcześniejszych, zostały zabezpieczone w ramach 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku na 
2020 rok. 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
Zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 46/2020 z dnia 26 lutego 2020r. został ogłoszony otwarty 

konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
rodzaj zadania konkursowego: 

1. Integracja osób niepełnosprawnych, niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom 
ich rodzin poprzez prowadzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych. 

Środki zabezpieczone do rozdysponowania zgodnie z ogłoszeniem  konkursowym - 8.000 złotych. 
W drodze postępowania konkursowego przyznano dotację w wysokości 8.000 złotych 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Łaskiej, które jako jedyne złożyło ofertę na realizację powyższego 
zadania. 

W ramach realizowanego zadania stowarzyszenie prowadziło dyżury w świetlicy znajdującej się 
w siedzibie stowarzyszenia - ul. Warszawska 38 w Łasku  oraz  realizowało działania dotyczące  
integracji  osób  niepełnosprawnych. 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
W dniu 20 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 11/2020 został ogłoszony otwarty 

konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
Łączna wysokość środków przeznaczona w ogłoszeniu konkursowym na realizację zadań z tego 
zakresu stanowiła kwotę 200.000 złotych. Konkurs został rozpisany na dwa zadania: 

1. Organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w różnych dyscyplinach 
sportu i w różnych grupach wiekowych 

Na powyższe zadanie zostało złożonych 9 ofert. W drodze postępowania konkursowego wyłoniono   
do dofinansowania 9 ofert, przydzielając środki w łącznej wysokości 184.000 złotych. Na podstawie 
zawartych umów z oferentami wyłonionymi w drodze postępowania konkursowego w roku 
2020 przekazano środki w wysokości  184.00 złotych.   W ramach powyższego zadania 
konkursowego przekazano dotacje na następujące dyscypliny: 

90.000,- na realizację zadań w dyscyplinie piłki nożnej przez 4  kluby  /Międzyszkolny Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy przy CSiR - 40.000,- ,UMKS Korab Łask  - 30.000,-,                        UKS 
„Akademia Sportu Funinio" - 16.000,-, KS Rokita Rokitnica - 4.000,-/ 

40.000,- na realizację zadań w dyscyplinie piłki siatkowej, 1 klub/ Łaski Międzyszkolny Ludowy 
Klub Sportowy "Łaskovia„/ 

42.500,- na realizację zadań w dyscyplinie sztuk walki, 2 kluby /Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki - 
29.500,-, Organizacja Thratlonu Sztuk Walki - 13.000,- / 

11.500,- na realizację zadań w pozostałych dyscyplinach przez 2 kluby /MUKS Wodnik - pływanie 
-7.000,- ,Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK - modelarstwo- 4.500,-/ 

2. Organizacja imprez sportowych na terenie gminy Łask. 
Na powyższe zadanie zostało złożonych 6 ofert. W drodze postępowania konkursowego  

przydzielono środki w łącznej wysokości 16.000 złotych.  Ostatecznie zawarte zostały umowy  na 
ogólną  kwotę 14.500 złotych, które dotyczyły następujących imprez sportowych:                   
- Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej Łask 2020 - organizator ŁMLKS „Łaskovia" 
-  Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej i minisiatkówki w kategoriach: kadetek,młodziczek, 
czwórek, trójek i dwójek. - organizator ŁMLKS „Łaskovia” 

- Zawody Eliminacyjne do Pucharu Polski Modeli Halowych o puchar Burmistrza Łasku - Klub 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 

- Organizacja Turnieju Mikołajkowego - organizator UMKS KORAB Łask 
- XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt Multibasketmania 2020 - CIS Multis Multum. Ze 
względu na  sytuację związaną z epidemią  Covid -19 organizator nie był w stanie zrealizować tego 
zadania na terenie gminy i wystąpił o rozwiązanie zawartej umowy. Przyznane środki w kwocie 
1.500 zł zostały zwrócone na rachunek gminy. 

Ochrona i promocja zdrowia 

W zakresie ochroy i promocji zdrowia dnia 27 lutego 2020r. Zarządzeniem Burmistrza Łasku 
Nr 47/2020 został ogłoszony  otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji następującego zadania: 

1. Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej osób po i w trakcje leczenia raka piersi oraz działań 
edukacyjno - informacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworu piersi. 

Łączna wysokość środków przeznaczona w ogłoszeniu konkursowym na realizację tego zadania  
stanowiła kwotę 10.000 złotych. Na powyższe zadanie została złożona   1 oferta. W drodze 
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postępowania konkursowego wyłoniono do dofinansowania 1 ofertę, złożoną przez Stowarzyszenie 
Amazonek Łask - Kolumna przydzielając środki w  wysokości 10.000 złotych.  

W ramach przyznanych środków stowarzyszenie realizowało  systematyczne zajęcia rehabilitacji 
fizycznej  oraz zajęcia z psychologiem w zakresie rehabilitacji psychicznej. Dofinansowaniem objęto 
także turnus rehabilitacyjny. 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
W ramach priorytetu okreslonego mianem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  Zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 54/2020 z dnia 12 marca 2020r.   został ogłoszony 
otwarty konkurs ofert, który obejmował wsparcie realizacji nastepujących zadań: 

1. Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja imprez kulturalnych 
w szczególności w formie wystaw, konkursów, działalność wydawnicza. 

Na realizację powyższego zadania łacznie zostały złożone 1  oferta. W wyniku postępowania 
konkursowego wyłoniono do realizacji 1 ofertę.  Przyznano dotację w  wysokości 3.000  złotych       
dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej.   

W ramach realizowanego zadania  i uzyskanej dotacji Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Łaskiej   
zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Łasku wystawę fotografii Kamili Olszewskiej „Natura - 
uchwycone w kadrze",  spotkanie z członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski 
Krzysztofem Malinowskim z Kolumny, wydało tomik  bajek i wierszy pt. „Bajeczki ŁASKoteczki” 
ilustrowanych przez sekcję malarską Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

2. Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja  koncertu  muzycznego 
i warsztatów wokalnych. 

Na realizację tego  zadania została złożona 1  oferta,   jednakże w roku 2020 nie została przyznana 
dotacja na realizację tego rodzaju zadania. 

3. Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja pleneru,  warsztatów 
malarskich, zajęć z rękodzielnictwa 

Na realizację tego rodzaju zadania zostały złożone 2  oferty. W wyniku postępowania 
konkursowego przyjęto do dofinansowania 1 ofertę,  przyznając  dotację w wysokości 900 złotych dla 
Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego Szuflandia.  Stowarzyszenie z uwagi na sytuację związaną 
z epidemią  wystąpiło o rozwiazanie zawartej umowy a przekazana dotacji została w całości zwrócona 
do budżetu gminy.  

CZĘŚĆ III. 

Obok zlecania realizacji zadań publicznych, tak jak w latach poprzednich, w programie współpracy 
na 2020 r. określono również  formy współpracy mające charakter pozafinansowy takie jak:  
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, udostępnianie lokalu na 
spotkania i realizację wspólnych przedsięwzięć, informowanie organizacji o możliwości pozyskania 
środków finansowych z innych źródeł, prowadzenie  i aktualizacja bazy danych o organizacjach  
z terenu gminy, obejmowanie patronatem przez Burmistrza Łasku przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje, w miarę potrzeb organizowanie konsultacji, szkoleń oraz spotkań z radcą prawnym czy 
zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie. 

W ramach powyższych form pozafinansowych zrealizowano między innymi następujące działania: 
1. działania mające na celu wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

oraz umacnianie współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami,  w ramach których: 
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a) wzorem lat ubiegłych na podstawie informacji zebranych od zainteresowanych podmiotów został 
przygotowany "Łaski Kalendarz Imprez na 2020r." W kalendarzu znalazły się imprezy 
organizowane przez organizacje działające na terenie gminy oraz gminę, jak i jej jednostki 
podległe. Kalendarz był publikowany w wydaniach miesięcznych poprzez zamieszczanie informacji 
o planowanych do zorganizowania w danym miesiącu imprezach na stronie internetowej gminy 
w rubryce kalendarz wydarzeń.  Pozyskane  pierwotnie informacje o planowanych imprezach były 
co miesiąc uaktualniane, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z ich organizatorami. 

b) organizacje pozarządowe z terenu gminy Łask zgodnie z zapisami "programu współpracy na 
2020 r." mogły składać do dnia 30 września propozycje i wnioski do programu współpracy na rok 
następny. Informacja o możliwości składania wnioskow została zamieszczina na stronie 
internetowej, tablicy ogłoszeń jak i przesłana elektronicznie  na posiadane adresy mailowe 
organizacji.  W roku 2020 zostało złożonych 10 propozycji i wniosków współpracy na rok 2021. 

c) przygotowano   a następnie  rozpropagowano  zamieszczając na stronie internetowej gminy Łask, 
na facebooku gminy Łask w miesięczniku „Panorama Łaska"   informacje  o organizacjach 
pozarządowych z terenu gminy Łask, które  posiadają  status organizacji pożytku publicznego, 
uprawniający do pozyskiwania  1% z podatku.  W  2020  roku ( tak jak rok wcześniej)  
6 organizacji z terenu gminy posiadało status organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawniający 
do otrzymania 1 % z podatku za 2019 r. Ponadto  1% podatku można było przekazać na rzecz 
1 jednostki terenowwj OPP prowadzącej działalność na terenie gminy Łask. Organizacje 
posiadające ststus OPP to: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury w Łasku, Stowarzyszenie 
"Akcja dla Kolarstwa", Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Stowarzyszenie Amazonek Łask - 
Kolumna, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krąg Dobrych Serc", 
”Bernardyn" Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych. Jednostka terenowa - ZHP Chorągiew Łódzka  - 
Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku. 

d) na oficjalnej stronie internetowej gminy prowadzona jest zakładka dotycząca organizacji, w której 
w roku 2020 zamieszczano aktualne informacje dla organizacji III sektora między innymi: 
ogłoszenia konkursowe, informacje o konsultacjach,  informacje o organizowanych szkoleniach 
przez podmioty zewnętrzne, informacje o charakterze bieżącym oraz informacje o możliwości 
pozyskania środków z innych źródeł czy też o naborze kandydatów na członków  komisji 
konkursowych jak i  przypominano o konieczności skladania sprawozdań z realizowanych zadań. 

e) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy na łamach „Panoramy Łaskiej” mogły 
zamieszczać artykuły na temat prowadzonej przez siebie działalności, informować o realizowanych 
przedsięwzięciach czy odnoszonych sukcesach.  Iformacje o organizowanych przez organizacje III 
sektora imprezach na terenie gminy oraz sukcesach w szczególności w dziedzinie działalności 
sportowej, po ich wcześniejszym zgłoszeniu, zmieszczano także  na stronie internetowej czy też 
facebooku gminy. 
2. zgodnie z zapisami programu współpracy na rok 2020 prowadzono bazę danych o organizacjach 

działających na terenie gminy w postacji „Mapy aktywności”, ktora jest  szczególnego rodzaju listą 
organizacji znajdujących się na terenie gminy. Opierając się o informacje wynikające z KRS oraz 
rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Łasku a także o informacje 
uzyskiwane w ramach prowadzonej współpracy  w mapie znalazło się blisko 70  podmiotów, które                    
ze względu na zakres prowadzonej działalności podzielono według czterech obszarów: organizacje 
sportowe, organizacje kulturalno - edukacyjne , pozostałe organizacje , ochotnicze straże pożarne. 

3. na wniosek zainteresowanych organizacji Burmistrz Łasku obejmował patronat nad 
organizowanymi przez te podmioty imprezami, w roku 2020 były to w szczególności imprezy 
o charakterze sportowym. 
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4. w roku 2020 w oparciu o zapisy przyjętej dnia 15 września 2010 r. przez Radę Miejską w Łasku 
Uchwałę Nr L/532/2010 w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" przeprowadzono konsultacje 
następujących projektów: 
- projektu „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2021 rok". Konsultacje prowadzono od 6  do 16 listopda 2020 r.  w formie pisemnej, poprzez 
zgłaszanie uwag przez zainteresowane organizacje działające na terenie gminy  na formularzu 
konsultacyjnym.  Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na 2021 r. 
została zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Łasku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej . 
W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie zgłosiła  

uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na 2021 rok. 
5. informowano organizacje o możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł 

poprzez zamieszczanie tego rodzaju informacji na stronie internetowej gminy oraz drogą 
elektroniczną przesyłając e-maile w tym zakresie , w szczególności  były to informacje o konkursach 
ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne. 

6.  zgodnie z zapisami programu współpracy zainteresowane organizacje pozarządowe mogły 
korzystać z pomocy Radcy Prawnego po wcześniejszym zasygnalizowaniu tematów do 
rozstrzygnięcia , jednakże w roku 2020 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 
nie deklarowały takich potrzeb. 

7.  organizacje pozarządowe mogły występować o realizację zadania w ramach inicjatywy 
lokalnej zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W roku 2020 nie został złożony żaden wniosek  
o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w związku z czym nie zawarto umów o wykonanie 
inicjatyw lokalnych. 

CZĘŚĆ IV. 

Podsumowując w 2020 roku współpraca gminy Łask z organizacjami pozarządowymi  opierała się  
jak co roku na zapisach zawartych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz przyjętego „rocznego programu współpracy”. 

Podstawową formą współpracy w roku 2020 było zlecanie zadań do realizacji organizacjom  
a współpraca w tej formie miała charakter finansowy. Realizację zadań zlecano  w trybie otwartych 
konkursów ofert.  W roku 2020  w ramach przyjętych obszarów  priorytetowych  zostało ogłoszonych    
5  otwartych konkursów ofert , w odpowiedzi na   które wpłynęło łącznie 21 ofert  złożonych przez   
17  organizacji.  W drodze przeprowadzonych  postępowań konkursowych przyznano środki 
finansowe w wysokości 247.900 złotych.   Ostatecznie w roku 2020 zawarto 19 umów,  na które 
przekazano środki w łącznej wysokości 246.400 złotych.  W roku 2020 łącznie na realizację zadań 
publicznych zawarto 33 umowy.  

Z  zawartych 19  umów,  2 zostały rozwiązane za porozumieniem stron, co było związane                       
z epidemią Covid-19,    pozostałe umowy zostały wykonane, w sposób zgodny z obowiązującymi 
obostrzeniami sanitarnymi. 

Niestety w roku 2020  dynamiczna sytuacja związana z epidemią Covid -19  miała wpływ                    
na ograniczenie realizacji wielu wydarzeń.  Stąd też w 2020 r. nie została złożona żadna oferta  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75C6097B-5736-4EA1-95CA-61214666699E. Podpisany Strona 6



realizacji  zadania publicznego w  trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zlecenie zadania z pominięciem otwartego 
konkursu ofert).  Dla porównania w roku 2019 w  tzw. „trybie uproszczonym” zlecono realizację  
10 zadań. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym była realizowana w formach określonych w „programie 
współpracy na 2020r.” ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wzajemne 
informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz umacnianie współpracy pomiędzy 
samorządem a organizacjami. 

Sporządziła: I. Smażek 
Łask, dnia 28 maja 2021 r.
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