UCHWAŁA NR XXVII/382/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "Programu współpracy
Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Działając na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku 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 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/382/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionych w art. 3 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 z późn. zm.)
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WSTĘP
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (dalej: „Program”) to dokument
określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec tzw. trzeciego
sektora - pozarządowego. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm., dalej:
„u.d.p.p.w”) przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Wypełniając w/w dyspozycję ustawową w roku 2020 współpraca Gminy Toszek
z organizacjami pozarządowymi została określona w programie przyjętym Uchwałą
nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanym dalej „Programem”.
Dokument określał obszary, zasady oraz formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi wraz z wykazem zadań priorytetowych planowanych do realizacji w ramach
tej współpracy. Ubiegłoroczny Program pozwalał na prowadzenie działań zmierzających
do osiągnięcia głównego celu, jakim była efektywna realizacja zadań publicznych oraz
sprecyzowanie (skonkretyzowanie) zasad i form współpracy Gminy Toszek z organizacjami
działającymi na terenie gminy, które są jednym z kluczowych partnerów w realizacji zadań
publicznych na rzecz mieszkańców poprzez budowanie harmonijnej i partnerskiej współpracy
pomiędzy samorządem a organizacjami działającymi na terenie gminy. Zapisy programu
stworzyły prawne warunki do inicjowania i rozwoju współpracy samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji zadań publicznych.
Spośród listy celów szczegółowych można wymienić: wzrost kapitału społecznego poprzez
tworzenie przyjaznych warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców gminy,
zaangażowania lokalnej społeczności w proces definiowania i rozwiązywania problemów
społecznych oraz do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na ich rzecz; wsparcie
organizacyjne, prawne i edukacyjne organizacji oraz zwiększenie roli niefinansowych form
współpracy z organizacjami; umacnianie społecznej świadomości oraz poczucia przynależności
do lokalnej społeczności i odpowiedzialności za swoje otoczenie (tj. wspólnotę lokalną - gminę)
i jej tradycję; wzmacnianie pozycji organizacji i ich konkurencyjności w pozyskiwaniu środków
ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy
(w szczególności poprzez dofinansowanie wkładów własnych); poprawa jakości życia
mieszkańców gminy i pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb poprzez budowanie lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej; wykorzystanie
potencjału i możliwości organizacji oraz ich promocja; wzmocnienie efektywności dialogu
obywatelskiego poprzez promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich; racjonalne
wykorzystywanie publicznych środków finansowych.
Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego1,
a następnie stanu epidemii2 w związku z możliwością zakażenia koronawirusem COVID-19,
ograniczyło możliwości realizacji niektórych zaplanowanych na rok 2020 przedsięwzięć.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 19 marca 2020 r., zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433)
2 W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (vide: § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)
1
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W/w sytuacja była jednak okazją do sprawdzenia możliwości organizacyjnych oraz sprawności
dostępnych metod i sposobów komunikacji Gminy Toszek z sektorem pozarządowym w sytuacji
kryzysowej. Rok 2020 to czas rozwoju kreatywności członków organizacji pozarządowych,
budowania solidarności oraz harmonijnej atmosfery pomiędzy członkami organizacji, którzy
znaczną część realizowanych przedsięwzięć wykonywali za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość (internet), przykładowo część treningów sportowych była
realizowana w formie zdalnej, koncerty i inne wydarzenia były transmitowane na żywo
za pośrednictwem serwisów internetowych. Pandemia koronawirusa, w tym wprowadzone
czasowo obostrzenia, przyczyniła się do rozwoju niefinansowych form współpracy.
Niniejsze opracowanie opisuje szczegółowo sposób realizacji programu oraz przyjęte
formy współpracy, jak i szczegółowy zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania wraz
ze stopniem osiągnięcia założonych celów.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 u.d.p.p.w. 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.
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Rozdział 1
Dane liczbowe
§ 1. Liczba ofert złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych
z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze otwartych konkursów ofert i w trybie
pozakonkursowym (tzw. „małe granty”)
1. W 2020 r. złożono następującą liczbę ofert:
1) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 10 ofert
(w tym 2 oferty nie zostały dopuszczone do udziału w konkursie ze względu na brak
zachowania obligatoryjnej formy pisemnej);
2) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęły
2 oferty (w tym 1 oferta nie została dopuszczona do udziału w konkursie ze względu na brak
zachowania obligatoryjnej formy pisemnej);
3) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z pominięciem procedury otwartego
konkursu ofert (tzw. „małe granty”) wpłynęło łącznie 28 ofert.
2. Łączna ilość złożonych ofert nie jest adekwatna do ilości przyznanych dotacji w 2020 r.
ze względu na:
1) ograniczone możliwości finansowe Gminy Toszek, tj. brak środków finansowych
na realizację wszystkich zadań, na które wpłyną oferty,
2) niecelowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego,
3) brak możliwości realizacji danego zadania ze względu na obowiązujący na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z możliwością zakażenia koronawirusem
Sars-CoV-2.
3. Ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych Gminy Toszek wynosi 15, w tym:
1) 9 umów zawarto w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert;
2) 6 umów zawarto w wyniku trybu pozakonkursowego (tzw. „małe granty”) - od zawarcia
1 umowy odstąpiono, a 1 umowę rozwiązano - w obydwu przypadkach ze względu
na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa i w związku z tym brak
możliwości realizacji zadań (szczegóły w rozdziale 4 niniejszego sprawozdania).
§ 2. Łączna suma przyznanych dotacji – wysokość środków finansowych przekazanych
organizacjom z budżetu Gminy Toszek na realizację zadań publicznych
1. W „Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na realizację zadań publicznych Gminy
Toszek w roku 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 369.000,00 zł3.
2. Łączna suma kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym, zarówno w trybie
konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”),
na realizację zadań publicznych w roku 2020 wyniosła 343.350,00 zł (nie wliczając
wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań, które nie doszły do skutku/nie zostały
zrealizowane ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa).

3

§ 8 ust. 1 i 2 Uchwały nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
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3. Wydatki z budżetu Gminy Toszek w roku 2020 zaplanowano na kwotę 50.529.811,83 zł4,
z czego 369.000,00 zł zabezpieczono na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi,
co daje 0,73 %.
Wykres 1
Plan wydatków z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem na współpracę w roku 2020
z organizacjami pozarządowymi w podziale na sfery zadań publicznych (ujęcie procentowe)

źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ust. 2 i 3

4

§ 2 Uchwały nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Toszek na rok 2020
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Rozdział 2
Organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych Gminy Toszek
w roku 2020 w drodze otwartego konkursu ofert
§ 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W 2020 r. przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert na:
1) realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 2. Liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w drodze otwartego
konkursu ofert wraz z kwotami przyznanych dotacji
Realizację zadań publicznych Gminy Toszek zlecono w 2020 r. łącznie 9 organizacjom
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, udzielając dotacji n/w podmiotom:
Tabela 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono w 2020 r. dotacji
w drodze otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem kwot dotacji

Lp.

Nazwa podmiotu,
któremu udzielono dotacji
w drodze otwartego konkursu
ofert

Sfera zadań publicznych

Kwota udzielonej
dotacji

1.

Caritas Diecezji Gliwickiej

ochrona i promocja zdrowia oraz
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

125.000,00 zł

2.

Klub Sportowy
„Zamkowiec” w Toszku

41.500,00 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

51.000,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Paczyna
z siedzibą w Paczynie

5.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy
„Ruch” w Pniowie

25.500,00 zł

6.

Klub Łuczniczy A3D Toszek

22.000,00 zł

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

27.500,00 zł
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7.

Ludowy Zespół Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska

19.000,00 zł

8.

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej

7.500,00 zł

9.

Gliwicki Klub Karate
Kyokushin

6.000,00 zł

RAZEM:

325.000,00 zł

źródło: opracowanie własne

§ 3. Zrealizowane zadania publiczne oraz osiągnięte efekty
1. Realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecono 9 klubom
sportowym:
1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie w sumie 450 godzin szkoleń oraz treningów sportowych (w tym 200
godzin w trybie zdalnym z uwagi na obostrzenia związane z ogłoszonym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii);
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (łącznie 80 osób,
w tym 50 osób to stali członkowie klubu);
− rozegranie 28 meczów (15 meczów ligowych oraz 13 meczów sparingowych);
− nauka „zdrowej rywalizacji” i współpracy w grupie;
− zakup sprzętu sportowego (piłek treningowych);
− rozwój umiejętności sportowych;
b) osiągnięte efekty:
− podniesienie poziomu świadomości dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców
Gminy Toszek dotyczące sposobów aktywnych form spędzania czasu wolnego;
− podniesienie sprawności fizycznej uczestników;
− poprawa wyników sportowych klubu;
− zwiększenie sprawności ruchowej i poprawa kondycji zdrowotnej zawodników;
− poprawa umiejętności sportowych zawodników;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 11.378,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 14.892,00 zł.
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Rysunek 1
Oficjalne logo Klubu Sportowego „Zamkowiec” w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice:
a) realizowane zadania:
− zorganizowanie i rozegranie 45 zawodów (meczów),
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu;
− zrealizowanie 336 godzin działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży poprzez
przeprowadzenie 168 zajęć (treningów) po 2 godziny każdy;
− zakupienie nowego sprzętu piłkarskiego niezbędnego do prawidłowej realizacji
zadania;
− zorganizowanie turnieju seniorów, w którym udział wzięły 3 drużyny – turniej wygrał
LKS Ciochowice;
− zorganizowanie Zimowego Turnieju Przyjaźni Dzieci – turniej wygrała Toszecka
Akademia Piłkarska;
− kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu;
b) osiągnięte efekty:
− poprawa techniki, wytrzymałości i motoryki, udoskonalenie uzdolnień sportowych;
− utrzymanie drużyny w rozgrywkach klasy okręgowej i klasie junior trampkarz;
− zwiększenie poziomu samoorganizacji;
− zapewnienie poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
− integracja społeczna uczestników zadania;
− zajęcie 3. miejsca w halowym turnieju organizowanym przez Śląski Związek Piłki
Nożnej Podokręg Zabrze;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu poprzez udział w rozgrywkach
i zawodach sportowych;
− zrealizowanie planu zajęć szkoleniowych w zakresie dyscypliny piłki nożnej;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 4.495,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 22.790,00 zł;
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e) działając na podstawie art. 15zzzzzb ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) dokonano zmian terminu, sposobu
i zakresu wykonania części umowy poprzez zmianę pkt III.2 oferty, tj. termin realizacji
zadania publicznego - wydłużono termin realizacji o dwa miesiące, tj. do dnia
28 lutego 2021 r.
Rysunek 2
Oficjalne logo Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Ciochowice

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna z siedzibą w Paczynie:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie w sumie 47 treningów sportowych;
− przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych;
− rozegranie 12 meczów w grupie B Śląskiego Związku Piłki Nożnej (podokręg Zabrze)
oraz 5 meczów przygotowawczych (sparingów);
− wykonanie prac fizycznych przy obiekcie sportowym, w tym prac porządkowych
w ramach wolontariatu;
− doskonalenie umiejętności zawodników;
b) osiągnięte efekty:
− podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Paczyny
na temat korzyści płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych;
− poprawa stanu zdrowia uczestników, w tym przeciwdziałanie wadom postawy;
− wzmacnianie zachowań „fair play”;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 0,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 7.548,00 zł.

10/39

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8BA3B897-0C30-407F-859A-93AFFB97710E. Podpisany

Strona 10

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
___________________________________________________________________________________________________________

Rysunek 3
Logo Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” z siedzibą w Paczynie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie zajęć teoretycznych i szkoleniowych (dla członków grupy
wyczynowej oraz dla mieszkańców Gminy Toszek);
− zorganizowanie 40 zawodów drużynowych oraz 2 turniejów indywidualnych
w Gminie (łączna liczba uczestników: 700 osób);
− udział w rozgrywkach ligowych (II liga kobiet; IV liga mężczyzn według terminarza
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego);
− uczestnictwo (dzieci i młodzieży) w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych;
− wykonanie projektu szaty graficznej publikacji historycznej z okazji 50-lecia klubu;
b) osiągnięte efekty:
− podniesienie poziomu sportowego uczestników zadania;
− wzrost świadomości o korzyściach wynikających z uprawiania sportu;
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
− promocja tenisa stołowego oraz Gminy Toszek poprzez uczestnictwo w turniejach
i rozgrywkach drużynowych organizowanych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego;
− zdobycie 8. miejsca w II lidze kobiet oraz 3. i 12. miejsca w lidze okręgowej mężczyzn;
− wzrost popularności tenisa stołowego na szczeblu lokalnym;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 1.000,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 5.409,97 zł.
Rysunek 4
Logo Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ruch” w Pniowie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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5) Klub Łuczniczy A3D Toszek:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie działalności szkoleniowej w formie treningów - przeprowadzenie
48 treningów łuczniczych dla 308 uczestników (łącznie 144 godziny);
− przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z zakresu łucznictwa dla 21 osób;
− zorganizowanie zajęć sportowych w formie ogólnorozwojowego treningu łuczniczego;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
− zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu;
− uczestnictwo w 10 zawodach i turniejach sportowych o zasięgu lokalnym,
wojewódzkim i krajowym, w tym Mistrzostw Pucharów Polski (łącznie 59 startów);
− organizacja 2 turniejów dla 55 osób, tj. I Olimpiady A3D (3 lipca 2020 r. dla 26 osób)
oraz II Olimpiady A3D (3 października 2020 r. dla 29 osób);
− zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez
systematyczny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
− zakup nowego sprzętu sportowego do celów szkoleniowych, a także
wykorzystywanego podczas turniejów w celu prezentacji, popularyzacji i promocji
łucznictwa;
b) osiągnięte efekty:
− przeprowadzenie cyklu treningów łuczniczych i ogólnorozwojowych;
− przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-praktycznego;
− wzrost doświadczenia, a tym samym kompetencji zawodników;
− poprawa kondycji i sprawności fizycznej członków klubu przez zwiększenie
częstotliwości treningów i równomierny podział uczestników podczas szkolenia;
− poprawa wizerunku i podniesienie prestiżu klubu oraz gminy;
− promocja Gminy Toszek;
− zwiększenie zainteresowania łucznictwem i integracja ze środowiskiem lokalnym;
− wzrost popularności łucznictwa;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 5.760,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 260,00 zł.
Rysunek 5
Logo Klubu Łuczniczego A3D Toszek

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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6) Ludowy Zespół Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska:
a) realizowane zadania:
− rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
poprzez regularne treningi i rozgrywki międzyklubowe – zaangażowanie 90 dzieci
w wieku 6-12 lat z terenu Gminy Toszek w regularne treningi piłki nożnej;
− nauka zasad i techniki gry w piłkę nożną;
− nauka pracy w zespole;
− nauka zasad „fair play”;
− udział w ponad 105 meczach (sparingi i mecze międzyklubowe);
− udział w 4 turniejach organizowanych przez inne kluby w okolicach powiatu
gliwickiego;
− zorganizowanie rozgrywek halowych;
− zorganizowanie ligi halowej Zabrzańskiego podokręgu Piłkarskiego dla 41
uczestników;
− organizacja treningów pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej – pomimo
pandemii przeprowadzono łącznie 1114 godzin treningu;
− doskonalenie umiejętności motorycznych i taktycznych uczestników;
− prezentacja właściwego modelu zachowania oraz zasad „fair play” najmłodszym
mieszkańcom Gminy Toszek;
b) osiągnięte efekty:
− poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez aktywny udział
w organizowanych spotkaniach sportowych;
− poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu dzieci poprzez udział
w rozgrywkach i zawodach sportowych;
− rozwój ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci z terenu Gminy Toszek poprzez
regularne treningi i rozgrywki międzygrupowe, w tym wpisanie uczestników
do Narodowej Bazy Talentów prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej;
− wzrost zainteresowania sportowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Toszek;
− promocja Gminy Toszek jako partnera i współorganizatora imprez sportowych;
− zakup odzieży sportowej;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 35.460,59 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) –23.500,00 zł.
Rysunek 6
Logo Ludowego Zespołu Sportowego Toszecka Akademia Piłkarska

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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7) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej:
a) realizowane zadania:
− wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez upowszechnienie gry
w badmintona;
− pogłębianie zainteresowań sportowych oraz potrzeby czynnego (aktywnego)
spędzania wolnego czasu;
− zaznajomienie uczestników z zasadami (w tym techniką i taktyką) gry
w badmintona;
− zorganizowanie zajęć sportowych dla grupy liczącej 26 osób;
− doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej uczestników;
b) osiągnięte efekty:
− przeprowadzenie zajęć treningowych (52 godziny);
− zorganizowanie rodzinnego Turnieju Badmintona dla 40 uczestników – mieszkańców
Gminy Toszek;
− poznanie elementów techniki i taktyki gry w badmintona;
− wysokie wyniki uczestników zajęć na szkolnych, gminnych i powiatowych turniejach
badmintona, a także klubowych turniejach o zasięgu ogólnopolskim;
− rozwój ogólnej sprawności fizycznej;
− promocja Gminy Toszek;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 0,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 4.150,00 zł.
Rysunek 7
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - logo

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

8) Gliwicki Klub Karate Kyokushin:
a) realizowane zadania:
− umożliwienie zainteresowanym osobom udziału w zorganizowanych treningach;
− zagospodarowanie czasu wolnego;
− zakup sprzętu sportowego;
− przeprowadzenie 119 godzin zajęć treningowych, w tym 49 godzin treningów
plenerowych;
b) osiągnięte efekty:
− wzrost świadomości uczestników;
− wzrost umiejętności fizycznych uczestników;
− promocja Gminy Toszek;
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c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 8.000,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową- 3.000,00 zł
Rysunek 8
Logo Gliwickiego Klubu Karate Kyokuhin

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2. Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych zlecono 1 organizacji pozarządowej:
1) Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice:
a) realizowane zadania:
− wykonanie specjalistycznych usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych w domu
pacjentów, którymi byli ludzie starsi, emeryci, renciści, bezrobotni, ludzie ciężko
chorzy, samotni oraz niepełnosprawni;
− wykonywanie specjalistycznych usług pielęgniarskich, w tym:
▪ zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
▪ pielęgnacja zalecana przez lekarza;
▪ udzielanie pomocy niezbędnej w funkcjonowaniu osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych;
▪ usługi rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta;
▪ usprawnianie i rehabilitacja chorych w szczególności po udarach, urazach,
złamaniach;
− prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec pacjentów oraz ich rodzin (opiekunów/
domowników);
− wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych;
− rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalanie problemów
zdrowotnych i socjalnych;
− zapewnienie godnych warunków osobom starszym umożliwiających przywracanie
sprawności fizycznej oraz samodzielną egzystencję;
− rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalenie problemów
zdrowotnych;
− prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej
obowiązującej w zakładach opieki zdrowotnej;
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b) osiągnięte efekty:
− zapewnienie podstawowych oraz specjalistycznych usług opieki zdrowotnej,
a także komfortu psychicznego ludzi starszych, niepełnosprawnych lub/i chorych;
− objęcie stałą opieką 70 pacjentów z terenu Gminy Toszek;
− wykonanie 4.215 wizyt domowych;
− przeprowadzenie 647 konsultacji lekarskich;
− wykonanie 1.597 czynności higienicznych;
− wykonanie 19.095 zabiegów pielęgniarskich, w tym 2.384 domowej, przyłóżkowej
rehabilitacji;
− usprawnienie ruchowe pacjentów oraz podtrzymanie funkcji życiowych;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 9.723,55 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową- 4.918,20 zł.
Rysunek 9
Caritas - logo

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rozdział 3
Zadania publiczne Gminy Toszek realizowane w roku 2020 przez organizacje pozarządowe,
którym zlecono ich realizację z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”)
§ 1. Liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych z pominięciem
procedury otwartego konkursu ofert oraz kwoty dotacji
W roku 2020 realizację zadań publicznych z pominięciem procedury konkursowej, w trybie
art. 19a u.d.p.p.w. (tzw. „małe granty”) zlecono łącznie 7 organizacjom.
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Tabela 2
Wykaz przyznanych w roku 2020 dotacji w trybie pozakonkursowym, tzw. „małe granty”
wraz ze wskazaniem kwot przyznanych dotacji

Lp.

1.

Nazwa podmiotu,
któremu udzielono
dotację w trybie
pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”)
Klub Sportowy
„Zamkowiec”
w Toszku

2.

Ludowy Klub
Sportowy
„Przyszłość”
Ciochowice

3.

Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Niemców
Województwa
Śląskiego,
Koło Toszek

4.

Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Niemców
Województwa
Śląskiego,
Koło Toszek

Nazwa
realizowanego
zadania

Kwota
przyznanej
dotacji5

„Doposażenie obiektu
sportowego”

„Ciochowicki Festyn
Rodzinny RekreacyjnoSportowy”

„Rosenmontag
– odrobina Nadrenii
w Toszku”

„Wieczór bajek”

7.600,00 zł

10.000,00 zł

1.750,00 zł

1.250,00 zł

Udział
środków
finansowych
własnych6

UWAGI:

0,00 zł

Zadanie
w całości
sfinansowane
ze środków
budżetowych Gminy
Toszek

nie dotyczy

Ze względu
na wprowadzone
obostrzenia związane
z epidemią
koronawirusa
odstąpiono
od realizacji zadania,
a tym samym
od zawarcia umowy

0,00 zł

Zadanie
w całości
sfinansowane
ze środków
budżetowych Gminy
Toszek

nie dotyczy

Ze względu
na wprowadzone
obostrzenia związane
z epidemią
koronawirusa
zawarto
porozumienie
w sprawie
rozwiązania zawartej
umowy
nr ORG.525.5.2020
- kwota udzielonej
dotacji została
zwrócona

Zgodnie z zawartymi umowami o powierzenie lub o wsparcie realizacji zadań publicznych
Dane na podstawie złożonych uproszczonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych Gminy Toszek
w roku 2020
5
6
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Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Niemców
Województwa
Śląskiego,
Koło Toszek

„Rajd szlakiem zabytków
Ziemi Toszeckiej”

2.000,00 zł

1.700,00 zł

-

6.

Orkiestra Dęta Toszek

„I Toszecki Koncert
Noworoczny
– od muzyki sakralnej
po koncertową”

5.000,00 zł

5.750,00 zł

-

7.

Odział Górnośląski
Stowarzyszenia
Naukowego
Archeologów Polskich

2.000,00

0,00

Zadanie
w całości
sfinansowane
ze środków
budżetowych Gminy
Toszek

29.600,00 zł

_______

_______

5.

„Tropem rycerza
Mikołaja”

RAZEM:

źródło: opracowanie własne

§ 2. Zrealizowane zadania oraz osiągnięte efekty
1. W roku 2020 współpraca Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi w trybie
pozakonkursowym dotyczyła sfery zadań publicznych obejmujących w szczególności zakres:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) turystyki i krajoznawstwa.
2. W roku 2020 w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) udzielono dotacji
5 różnym organizacjom pozarządowym, na realizację 7 zadań publicznych, z czego faktycznie
zrealizowano 5 n/w zadań publicznych:

1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku
a) nazwa zadania: „Doposażenie obiektu sportowego”;
b) zrealizowane zadania:
− demontaż starych bramek piłkarskich;
− wyznaczenie granic nowego boiska oraz miejsca na nowe bramki;
− zakup wraz z montażem 2 nowych bramek piłkarskich wraz z zawieszeniem nowych
siatek;
c) osiągnięte efekty:
− poprawa jakości boiska sportowego – wymiana bramek była wymogiem Śląskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze, boisko pozytywnie przeszło weryfikację
Komisji Podokręgu Zabrze umożliwiającą pozostanie w lidze;
− promocja sportu oraz Gminy Toszek (bramki posiadają naklejki z herbem Gminy
Toszek).
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Rysunek 10
Bramki piłkarskie zakupione przez Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku
w ramach realizacji zadania „Doposażenie obiektu sportowego”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Rosenmontag-odrobina Nadrenii w Toszku”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie (w lutym 2020 r.) otwartej imprezy kulturalnej na Zamku w Toszku
o zasięgu ponadlokalnym, odwołującej się do bogactwa kulturowego regionu
nawiązując do tradycyjnych form świętowania w krajach niemieckojęzycznych;
c) osiągnięte efekty:
− udział istotnej liczby uczestników (60 osób) w wydarzeniu kulturalnym nawiązującym
do tradycji mniejszości niemieckiej;
− zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców zainteresowanych pielęgnowaniem
tradycji związanych z kulturą niemiecką;
− promocja Gminy Toszek;
− wzmocnienie poczucia tożsamości, integracja środowiska;
− przełamywanie barier miedzy większością polską a mniejszością niemiecką.
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Rysunek 11
Oficjalne logo Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” ;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie po raz trzynasty dla wszystkich zainteresowanych „Rajdu szlakiem
zabytków Ziemi Toszeckiej”, podczas którego odwiedzono i poznano historię
interesujących obiektów o znaczeniu historycznym w okolicy Toszka, w szczególności:
▪ teren po Królewskiej Hucie Fryderyk w Strzybnicy;
▪ dawna fabryka papieru i kolonia fabryczna w Boruszowicach;
▪ przytułek w Tworogu;
▪ synagoga w Wielowsi;
▪ cmentarz w Świbiu
− zapoznanie uczestników rajdu (grupa 100 osób) z historią regionalną oraz
dziedzictwem kulturowym;
c) osiągnięte efekty:
− pogłębienie znajomości uczestników rajdu na temat dziejów zwiedzonych miejsc
historycznych;
− popularyzacja historii lokalnej;
− wzmocnienie/ pogłębienie lokalnej i regionalnej tożsamości uczestników rajdu;
− wzrost poziomu świadomości uczestników rajdu w zakresie posiadanego dziedzictwa
kulturowego;
− dalsze przełamywanie barier pomiędzy mniejszością niemiecką a większością polską.
Rysunek 12
Zdjęcia wykonano podczas realizacji
zadania „Rajd szlakiem zabytków
Ziemi Toszeckiej”

źródło: archiwum
Urzędu Miejskiego w Toszku
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4) Orkiestra Dęta Toszek
a) nazwa zadania: „I Toszecki koncert Noworoczny – od muzyki sakralnej po koncertową”;
b) zrealizowane zadania:
− wspólne kolędowanie z mieszkańcami Gminy Toszek w miłej, świątecznej
atmosferze;
− zakup 15 sztuk marynarek;
− zorganizowanie koncertu w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
wraz z próbami;
c) osiągnięte efekty:
− wzrost walorów estetycznych i reprezentacyjnych stowarzyszenia podczas występów
poprzez ujednolicenie i uatrakcyjnienie wyglądu członków stowarzyszenia;
− zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Toszek;
− promocja Gminy Toszek;
− uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Toszek.
Rysunek 13
Zdjęcie wykonano podczas spotkania (występu) świąteczno-noworocznego organizowanego
w kościele św. Katarzyny-Aleksandryjskiej w Toszku w dniu 27 grudnia 2020 r.
w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą
„I Toszecki koncert Noworoczny – od muzyki sakralnej po koncertową”,
który transmitowany był na żywo w serwisie internetowym YouTube

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 14
Screen plakatu informacyjnego zamieszczonego na serwisie internetowym YouTube za pośrednictwem
którego wydarzenie było transmitowane w czasie rzeczywistym

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5)

Odział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
a) nazwa zadania: „Tropem rycerza Mikołaja”;
b) zrealizowane zadania:
− multimedialna prezentacja wyników badań archeologicznych przeprowadzonych
w latach 2019-2020 w obrębie grodziska późnośredniowiecznego w Ciochowicach;
− montaż (produkcja) krótkometrażowego filmu promującego w/w prace
archeologiczne oraz Gminę Toszek;
− konserwacja 24 zabytków metalowych oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej;
c) osiągnięte efekty:
− zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Toszek;
− uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Toszek;
− promocja zabytkowej Gminy Toszek w mediach społecznościowych;
− popularyzacja archeologii na terenie Górnego Śląska i Polski;
− konserwacja 24 zabytków metalowych wraz z dokumentacją powykonawczą.
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Rysunek 15
Kadry z krótkometrażowego filmu pn. „Tropem rycerza Mikołaja”, stworzonego w ramach realizacji
zadania publicznego - film został udostępniony na portalu społecznościowym facebook
oraz serwisie internetowym YouTube oraz na stronie internetowej samorządu;
oficjalne logo Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (po prawej)

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rozdział 4
Informacje o niewykonaniu umowy o realizację zadania publicznego
§ 1. Liczba organizacji, z którymi rozwiązano umowy, nazwy organizacji, nazwy zadań,
wysokość przyznanych im dotacji oraz przyczyny rozwiązania umowy
W roku 2020:
1) rozwiązano jedną umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą w trybie art. 19a
u.d.p.p.w. tzw. „małe granty”:
a) nazwa organizacji, z którą rozwiązano umowę: Towarzystwo Społeczno Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu z siedzibą przy ul. Wczasowej 3, 47-400
Racibórz;
b) nazwa zadania: „Wieczór bajek”;
c) wysokość przyznanej dotacji: 1.250,00 zł;
d) przyczyny rozwiązania umowy: wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiły wykonanie
umowy i realizację zadania publicznego, w tym w szczególności wprowadzenie zakazu
organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo
o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) ze względu na obowiązujący na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii;
23/39

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8BA3B897-0C30-407F-859A-93AFFB97710E. Podpisany

Strona 23

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
___________________________________________________________________________________________________________

2)

odstąpiono od zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ciochowicki
Festyn Rodzinny Rekreacyjno-Sportowy” - brak możliwości zrealizowania zadania został
podyktowany ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi przepisami prawa ograniczeniami,
w tym zakazem organizowania zgromadzeń. Wysokość przyznanej dotacji: 10.000,00 zł.

§ 2. Liczba organizacji, które nie złożyły w terminie sprawozdań końcowych (nazwy
organizacji, nazwy zadań, wysokość przyznanej dotacji oraz podjęty tok postępowania)
W roku 2020 wszystkie organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania w ustalonych terminach.

Rozdział 5
Podsumowanie przyjętych form współpracy
§ 1. Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe
w roku 2020
1. W roku 2020 na realizację zadań publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
jaką jest Gmina Toszek zabezpieczono kwotę w wysokości: 369.000,00 zł7.
2. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2020, biorąc pod uwagę dotacje udzielone zarówno
w trybie konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, wyniosła
łącznie: 343.350,00 zł (kwota pomniejszona o wysokość zadań niezrealizowanych)8. Łączna kwota
wydatkowana w 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., tj. plan po zmianach)
z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem na dotacje celowe przyznane zarówno w trybie
konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert wyniosła 337.494,95 zł9,
co stanowi 91,5% pierwotnie zabezpieczonych na ten cel środków budżetowych.
3. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji:
1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – 729,00 zł;
2) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku – 3.544,15 zł;
3) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice – 31,18 zł
4. Łączna kwota (niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami) podlegająca zwrotowi
do budżetu Gminy Toszek w roku 2020 wyniosła 4.304,33 zł, co stanowi zaledwie 1,25% kwoty
dotacji faktycznie udzielonych w roku 2020.

Faktycznie zabezpieczona kwota zgodnie z Uchwałą nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020
8
Kwota przyznanych zarówno w trybie konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu
ofert w 2020 r. dotacji celowych na realizację zadań publicznych, pomniejszona o kwotę zadań
niezrealizowanych, wskazanych w poz. 2 oraz poz. 4 Tabeli nr 2 - Wykaz przyznanych w roku 2020 dotacji
w trybie pozakonkursowym, tzw. „małe granty” wraz ze wskazaniem kwot przyznanych dotacji, z przyczyn
wskazanych w rozdziale 4 niniejszego sprawozdania.
9
Kwota faktycznie wydatkowana po dokonaniu stosownych przesunięć w budżecie Gminy Toszek
na rok 2020, uwarunkowanych zmianami zgłoszonymi bezpośrednio przez organizacje pozarządowe – w związku
z epidemią koronawirusa i koniecznością dokonania zmiany zakresu zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w trakcie roku budżetowego dokonano zmiany (zmniejszenia) wysokości dotacji
udzielonych w trybie konkursowym 2 klubom sportowym.
7
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Wykres 2
Planowane a wydatkowane środki finansowe z przeznaczeniem na finansową współpracę Gminy Toszek
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

źródło: opracowanie własne

§ 2. Informacja o niefinansowych formach współpracy
1. Użyczanie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przyszłość” Ciochowice obiektu użytkowego
„Dom Sportowca” wraz z wyposażeniem (kocioł C.O.) o kubaturze 1.882 m3 i powierzchni
zabudowy 654 m², powierzchni użytkowej 527 m² oraz boiska sportowego o powierzchni
zabudowy 1,3100 ha, położonych w Ciochowicach przy ul. Szkolnej 19.
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Rysunek 16
Boisko sportowe w Ciochowicach

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2. Od 2008 r. Gmina Toszek użycza Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku kompleksu
boiska sportowego oraz budynku szatni dla sportowców o powierzchni użytkowej 358,9 m²,
położonych w Toszku przy ul. Karola Miarki 12.
Rysunek 17
Boisko sportowe „Zamkowiec” w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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3. Od 2000 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi gmina użycza Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna boisko sportowe o powierzchni użytkowej 1,7000 ha
oraz budynek szatni dla sportowców o powierzchni zabudowy 397 m², pow. użytkowej 116 m²,
położonych w Paczynie przy ul. Wiejskiej.
Rysunek 18
Boisko sportowe w Paczynie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4. Użyczenie budynku gospodarczego o łącznej powierzchni 110 m2 położonego w Pniowie
Rzymsko-katolickiej parafii Wszystkich Świętych z siedzibą przy ul. Kościelnej 19, 44-187 Sieroty.
5. Użyczenie Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego
z siedzibą przy ul. Wczasowej 3, 47-4000 Racibórz, lokalu użytkowego o łącznej powierzchni
48,24m2 położonego w Kotulinie przy ul. Świbskiej 5.
6. Współpraca Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie z n/w organizacjami
pozarządowymi polegała w szczególności na:
- przygotowaniu w ramach akcji „Kartka dla seniora” życzeń świątecznych dla podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej „OPOKA” w Gliwicach;

Rysunek 19
Plakat promocyjno-informacyjny
promujący akcję charytatywną
„Kartka dla seniora”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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- systematycznej zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Gliwicach;
- zbiórce zabawek da dzieci leczonych onkologicznie w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – „Daj Misiaka dla dzieciaka”;
- zbieranie nakrętek i korków dla mieszkańca Paczynki za pośrednictwem fundacji siepomaga.pl;
- zbiórce środków finansowych w ramach akcji „Góra grosza”, której celem było zapewnienie
pomocy dzieciom w trudnej sytuacji finansowej – współpraca z Towarzystwem Nasz Dom;
- przygotowaniu jasełek i drobnych upominków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Wiśniczu.
Rysunek 20
Jasełka dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7. Współpraca Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku z n/w organizacjami
pozarządowymi polegała w szczególności na:
− udziale uczniów i rodziców w akcji „Kalendarz w każdej klasie” na rzecz Stowarzyszenia
– Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach;
− doposażeniu oddziałów przedszkolnych w zabawki i sprzęt, a także wsparcie w zakresie
przygotowania nagród w organizowanych na terenie szkoły konkursach przez Stowarzyszenie
Dobroczynne „Podaruj serce”. W zamian włączono uczniów klas 7 w wolontariat na rzecz osób
potrzebujących, podopiecznych w/w stowarzyszenia;
− organizacji „Rodzinnego Turnieju Badmintona” we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej;
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Rysunek 21
Zdjęcie ze zwycięzcami Rodzinnego Turnieju Badmintona, który odbył się dnia 3 października 2020 r.
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− nauce/powtórce języka mniejszości narodowej – współpraca z Niemieckim Kołem Przyjaźni
w Toszku przyczyniła się do przygotowania uczniów do udziału we mszy świętej w języku
niemieckim, „Mikołajkach” oraz w sobotnim kursie dla dzieci „Samstagkurs”;
− organizacji działań edukacyjnych oraz szerzeniu możliwości rozwoju kadry nauczycielskiej,
przykładowo: współpraca z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa
Śląskiego umożliwiała nauczycielom szkoły korzystanie z ich medioteki, szkoleń
dla nauczycieli oraz wzięciu udziału w projekcie pt. „Deutsch AG”;
− organizacji szkoleń i warsztatów dla nauczycieli - we współpracy z Goethe Institut Kraków.
8. Współpraca Szkoły Podstawowej w Paczynie z n/w organizacjami pozarządowymi polegała
w szczególności na:
− wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Toszek
poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych (rodziców)
oraz zajęć treningowych – współpraca z Śląskim Związkiem Sportowym w Katowicach;
− prowadzeniu i promocji działań ekologicznych, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
oraz ochronę praw zwierząt – Schronisko dla zwierząt w Gliwicach;
− ochronie i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w szczególności poprzez popularyzację wiedzy, w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej
na temat działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup
wiekowych – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
− ratownictwie i ochronie ludności poprzez wsparcie działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a także utrzymania sprzyjających
warunków środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i psychologicznej
poszkodowanym, osłony prawnej oraz ich przygotowania edukacyjnego i sprawnościowego
do radzenia sobie w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych
oraz bezpośrednio po nich - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
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− edukacji kulturalnej, upowszechnianiu tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej – Fundacja Uniwersytet Dzieci Kraków;
− prowadzeniu edukacji w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa o zasięgu lokalnym
i regionalnym poprzez organizację konferencji seminariów, odczytów i szkoleń – Młodzieżowy
Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.
9. Współpraca Publicznego Przedszkola w Toszku z n/w organizacjami pozarządowymi
przyczyniła się do organizacji interesujących wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych stworzonych
z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Toszek, tj.:
− w placówce odbyła się zbiórka plastikowych nakrętek, celem pozyskania środków finansowych
na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Koni „Hubertus” w celu szerzenia kultury jeździeckiej
w kontekście religijnym, społecznym i kulturowym poprzez umożliwienie dzieciom i dorosłym
jazdy konnej;
− współpraca z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego,
Koło Toszek, przyczyniła się do prowadzenia Niemieckiego Klubu Malucha zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
10. W ramach współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku wydali w 2020 r. 12 ton produktów żywnościowych
dla mieszkańców Gminy Toszek o łącznej wartości 53.000,00 zł.
11. W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku wraz z Caritas Diecezji Gliwickiej prowadził
zbiórkę środków finansowych na rzecz osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego.
Podpisano także umowę o przystąpieniu do programu „Cibus”, który polega na pozyskiwaniu
żywności z sklepów wielkopowierzchniowych i przekazywaniu jej mieszkańcom Gminy Toszek.
12. Współpraca pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z parafią św.
Aleksandryjskiej w Toszku przy organizacji spotkań w ramach „Klubu seniora”.

Katarzyny

13. Współpraca Centrum Kultury „Zamek w Toszku” z organizacjami pozarządowymi polegała
w 2020 r. w szczególności na wspólnej organizacji małych imprez środowiskowych oraz
bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń (lokali usytuowanych na dziedzińcu zamkowym oraz
boiska ORLIK).
Rysunek 22
Kompleks boisk sportowych Orlik w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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14. Ponadto niefinansowe formy współpracy polegały na:
1) wymianie informacji o podejmowanych działaniach oraz o powstałych nowych
stowarzyszeniach, w szczególności poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie
internetowej www.toszek.pl, portalu społecznościowym Gminy Toszek (Facebook)
oraz w gminnej gazecie samorządowej „Po troszku o Toszku”;
2) zamieszczaniu informacji w formie ogłoszeń lub/i plakatów o wydarzeniach, imprezach
okolicznościowych, kulturalnych, konkursach lub innych działaniach organizowanych przez
organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Toszek, tj.:
− Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze Chór „Tryl”;
− Chór Cecylia z Pniowa;
− Orkiestra Dęta Toszek;
− Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin;
− Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek;
− Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej;
− Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich;
− Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie;
− Koło Gospodyń Wiejskich w Kotulinie;
− Klub Łuczniczy „A3D Toszek”;
− Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku;
− Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku;
− Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice;
− Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna;
− Klub Sportowy Górnik Zabrze;
− Klub Sportowy Rudziniec;
− Toszecka Akademia Piłkarska;
− Klub Morsów „Zimne Trole” z Paczyny;
Rysunek 23
Członkowie Klubu Morsów „Zimne Trole” po morsowaniu

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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− Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku;
− Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Paczynie;
− Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kotulinie;
− Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”;
− OSP Toszek;
− OSP Kotulin;
− OSP Ciochowice;
− OSP Pniów;
− OSP Wilkowiczki;
− Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
3) realizacji projektów partnerskich – w 2020 r. zawarto jedną umowę partnerską o promocji
publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin pn. „Od bajtla do grajtla,
czyli historia kotulińskiej orkiestry”;
Rysunek 24
Plakat promocyjno-informacyjny promujący muzyczne spotkania z dziećmi w wieku 3-5 lat
orgaznizowane przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 25
Promocja publikacji wydanej przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin zamieszczonej na stronie
internetowej samorządu www.toszek.pl w ramach zawartej umowy partnerskiej

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) promocji innych jednorazowo organizowanych akcji, jak na przykład charytatywnej zbiórki
pieniędzy dla Oli – promocja Fundacji Iskierka, czy działalności Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów, w tym konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”;
5) wspólnej organizacji oraz promocji organizowanych w szkoleń, konkursów
oraz współtworzenie marki turystycznej dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska”;
6) tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy, przykładowo wspólna realizacja
n/w przedsięwzięć:
− uroczystość z okazji święta Niepodległości – 11 listopada;
− uroczystość 30-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa
Śląskiego, Oddział Gliwice;
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Rysunek 26
Zdjęcie z uroczystości 30-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa
– wydarzenie organizowane na terenie toszeckiego zamku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− obchody upamiętnienia ofiar obozu NKWD w Toszku – współpraca z Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek;
Rysunek 27
Zdjęcia wykonano podczas obchodów upamiętnienia ofiar obozu NKWD w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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− pn. „Wakacyjna trasa z Górnikiem Zabrze” - współorganizacja imprezy dla dzieci
na toszeckim rynku – współpraca z Klubem Sportowym Górnik Zabrze;
Rysunek 28
Plakat promocyjno-informacyjny promujący „Wakacyjną trasę z Górnikiem”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− pn. „Kto nosi ten nie roznosi” – pomoc wolontariuszom w akcji szycia i dystrybucji
maseczek oraz promocja wydarzenia w mediach społecznościowych – współpraca
z Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku;
Rysunek 29
Plakat promocyjno-informacyjny promujący akcję „#KtoNosiTenNieRoznosi”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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− wystawa z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi gliwickiej na toszeckim rynku
– współpraca z Szczepem Harcerskim IGNIS w Toszku;
7) promowaniu działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie www.toszek.pl
w specjalnych zakładkach (tj. NGO, SPORT), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
w publikacjach promocyjnych (foldery, ulotki) informacji o ich działalności. W roku 2020
żadne przedsięwzięcie nie było objęte honorowym patronatem Burmistrza Toszka;
8) przeprowadzaniu konsultacji społecznych nad projektami aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji – w roku 2020
przeprowadzono 18 konsultacji społecznych (ogółem), w tym 17 konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
u.d.p.p.w. nad projektami uchwał w sprawie:
− określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Toszek”;
− wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek;
− przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (projekt
uchwały był także konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
− szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (projekt uchwały był także konsultowany
z mieszkańcami Gminy Toszek);
− w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez
Gminę Toszek (projekt uchwały był także konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
− określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych (projekt uchwały był także konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
− określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (projekt uchwały był także konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
− metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta
i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (projekt uchwały był także
konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
− zwolnienia od podatku od nieruchomości;
− ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu
Gminy Toszek;
− określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych;
− opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i Gminy Toszek;
− zmiany Uchwały nr XXXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
(projekt uchwały był także konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
− zmiany Uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego;
− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek
(projekt uchwały był także konsultowany z mieszkańcami Gminy Toszek);
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− określenia wysokości i stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta
i gminy Toszek (projekt uchwały był także konsultowany z mieszańcami Gminy Toszek);
− przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”.
§ 3. Ocena realizacji zadań przez poszczególne organizacje
1. Organizacje pozarządowe od wielu lat są ważnym partnerem Gminy Toszek w realizacji jej
statutowych zadań. Działalność tych organizacji wpływa na jakość życia mieszkańców.
Organizacja zadań z inicjatywy samych organizacji (tj. w trybie pozakonkursowym) wpływa
na efektywność tych zadań oraz przyczynia się do sprecyzowania (skonkretyzowania) zasad
i form współpracy Gminy Toszek z trzecim sektorem, co było głównym celem Programu.
2. Wysoki poziom współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi wpływa
na budowanie harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami
działającymi na terenie gminy.
3. W 2020 r. zawarto łącznie 15 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami
pozarządowymi - wszystkie zakładane w ofertach cele zostały osiągnięte.
4. Współpraca Gminy Toszek z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz niefinansową.
5. Podjęte przez organizacje działania, wspierane przez gminę, adresowane były do różnych grup
społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, w szczególności związanych
z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu ludzi starszych, chorych, podtrzymaniem ich funkcji życiowych, poprawą jakości
życia mieszkańców, a także z rozwojem kultury, dziedzictwa narodowego, zapewnieniem
przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających
faktycznym potrzebom społeczności lokalnej.
6. Dzięki wsparciu Gminy Toszek liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje,
rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach.
Rysunek 30
Podsumowanie współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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PODSUMOWANIE
Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2020 na podstawie
wskaźników i danych z lat ubiegłych zaobserwować można, iż realizowane są one konsekwentnie.
Polityka gminna w tym zakresie jest nastawiona na umacnianie i ulepszanie wypracowanych
na przestrzeni ostatnich kilku lat mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie organizacji pozarządowych
w różnym stopniu, determinacja członków trzeciego sektora – pozarządowego, w realizację
działań na rzecz lokalnej wspólnoty okazała się jednak silniejsza od pandemii, ponieważ pomimo
utrudnień natury fizycznej i dodatkowych obostrzeń prawnych w roku 2020 udało się zrealizować
założenia programu współpracy zgodnie z planem, w oparciu o podstawowe zasady współpracy,
tj. zasady: pomocniczości, suwerenności partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej
konkurencji oraz równych szans i niedyskryminacji.
W roku 2020 kontynuowano i rozwijano dotychczasową współpracę Gminy Toszek
z tzw. „trzecim sektorem” – pomimo epidemii koronawirusa COVID-19 zrealizowano szereg
wspólnych inicjatyw podejmowanych przez administrację i organizacje pozarządowe, obejmując
sferę zadań publicznych, stanowiących zagadnienia priorytetowe współpracy, które obejmowały
w szczególności:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Toszek,
w tym w szczególności poprzez zapewnienie mieszkańcom (w różnym wieku) aktywnych form
spędzania wolnego czasu, organizację treningów (zajęć) sportowych, zawodów, rozgrywek
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży,
a także dorosłych, prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej
związanej z realizacją zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych
z rozwojem zainteresowań mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) promocję i ochronę zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez: świadczenie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych,
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania, nie objętych
długoterminową opieką pielęgniarską, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pielęgnacyjnych, czy organizację szkoleń z zakresu promocji zdrowia, opieki nad pacjentem
obłożnie chorym i niepełnosprawnym;
3) kulturę i sztukę, ochronę dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:
wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy Toszek (np. organizacja koncertu online), edukację
kulturalną, promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem
Gminy na tle regionu, upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, promocję organizacji działających w sferze kulturalnej
za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego;
4) ekologię i ochronę zwierząt poprzez prowadzenie i promocję działań edukacyjnych oraz
podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania bezdomności zwierząt, ochronę
praw zwierząt, czy organizację zbiórek dla schronisk;
5) edukację, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację kulturalną,
ekologiczną, prozdrowotną;
6) działalność charytatywną poprzez organizację i promocję różnego rodzaju zbiórek (rzeczowych
i finansowych).
Warto także zwrócić uwagę na zwiększenie wysokości środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 na współpracę samorządu
z organizacjami pozarządowymi w porównaniu z rokiem 2019 o 20.000,00 zł – wzrost z kwoty
349.000,00 zł na 369.000,00 zł.
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Żadna organizacja nie złożyła sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
po terminie, nie było konieczności pobierania odsetek za nieterminowe dokonanie zwrotu
niewykorzystanej części dotacji, co może świadczyć o wypracowaniu prawidłowego modelu
współpracy.
Wszystkie wymienione w niniejszym sprawozdaniu działania w ramach finansowej
i niefinansowej formy współpracy jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi
przyczyniły się do promocji Gminy Toszek na zewnątrz, a co ważniejsze do budowania
i umacniania harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzy warunki
do korzystania z dostępnych zasobów w sposób przejrzysty i demokratyczny, zaś wypracowane
wspólnie płaszczyzny działań umożliwiają mieszkańcom gminy bezpośrednie włączenie się
w kreowanie polityki społeczno-gospodarczej ziemi toszeckiej, a co za tym idzie zapewnienie
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej adekwatnie do ich woli.
Rysunek 31
Podsumowanie współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy, przy czym zadania własne obejmują w szczególności sprawy z zakresu współpracy i
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 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 z późn. zm.).
Z kolei 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 z późn. zm.), nakłada na organ wykonawczy gminy,
tj. Burmistrza Toszka, obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej
w Toszku, sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi
za rok poprzedni, najpóźniej w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
Przedmiotowe sprawozdanie zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat zadań publicznych
zrealizowanych w roku 2020, uwzględniając zarówno finansową, jak i niefinansową formę współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Dzięki kontynuowaniu współpracy Gminy Toszek z organizacjami
pozarządowymi w roku 2020 i dofinansowaniu realizowanych wspólnie przedsięwzięć, budowane jest na
wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem pozarządowym, co ważniejsze realizowane zadania przyczyniają się do wzrostu efektywności realizowanych
zadań, w tym do poprawy jakości życia lokalnej społeczności i pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb.
W przyjętym Uchwałą Nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada
2019 r. Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w § 9 został szczegółowo określony sposób oceny realizacji Programu oraz
zakres, jaki winna zawierać w/w informacja. Załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie spełnia
wszystkie wymogi określone w § 9 ust. 4 przywołanej uchwały organu stanowiącego Gminy Toszek.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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