UCHWAŁA NR XLI/512/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "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"
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 2022 r. poz. 559) 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 XXIII/337/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada
2020 r. w sprawie 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", 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 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" 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 XLI/512/2022
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021
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.)

Autor: Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Toszku
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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 2021 współpraca Gminy Toszek
z organizacjami pozarządowymi została określona w programie przyjętym Uchwałą
nr XXIII/337/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 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”, 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. Postanowienia 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: wsparcie działań organów
Gminy Toszek w zakresie diagnozowania, rozwiązywania oraz identyfikowania potrzeb
i problemów mieszkańców, 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 epidemii1 w związku
z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ograniczyło możliwości realizacji niektórych
zaplanowanych na rok 2021 przedsięwzięć.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania (a więc przez cały rok 2021) na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogłoszony był 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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Pandemiczna sytuacja była okazją do sprawdzenia możliwości organizacyjnych
oraz sprawności dostępnych metod i sposobów komunikacji Gminy Toszek z sektorem
pozarządowym w sytuacji kryzysowej. Rok 2021 był czasem rozwoju kreatywności członków
organizacji pozarządowych, budowania pomiędzy nimi solidarności oraz harmonijnej atmosfery,
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, w tym wprowadzone czasowo obostrzenia,
przyczyniły się do rozwoju niefinansowych form współpracy. Drugi rok pandemii nie wpłynął
negatywnie na współpracę samorządu z tzw. „trzecim sektorem”.
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 2021 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 9 ofert;
2) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęła
1 oferta;
3) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z pominięciem procedury otwartego konkursu
ofert (tzw. „małe granty”) wpłynęło łącznie 19 ofert.
2. Łączna ilość złożonych ofert nie jest adekwatna do ilości przyznanych dotacji w 2021 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 niektórych zadań publicznych,
3) brak możliwości realizacji zadań ze względu na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stan epidemii związany z możliwością zakażenia wirusem Sars-CoV-2;
4) niespełnienie wymogów formalnych określonych przepisami prawa;
5) złożenie ofert przez podmioty nieuprawnione (np. przez przedsiębiorców).
3. Ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w roku 2021 wynosi 13,
w tym:
1) 9 umów zawarto w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert;
2) 4 umowy zawarto w wyniku trybu pozakonkursowego (tzw. „małe granty”).
§ 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 2021 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 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 379.000,00 zł2.
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 2021 wyniosła 350.314,60 zł (tj. suma udzielonych dotacji
wyniosła 92,43% zaplanowanych na ten cel środków).

2

§ 8 ust. 1 Programu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/337/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie 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”
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3. Wydatki z budżetu Gminy Toszek w roku 2021 zaplanowano na kwotę 53.558.426,67 zł3,
z czego 379.000,00 zł zabezpieczono na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi,
co daje 0,70 %.
Wykres 1
Plan wydatków z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem na współpracę w roku 2021
z organizacjami pozarządowymi w podziale na sfery zadań publicznych (ujęcie procentowe)

Plan wydatków z budzetu Gminy Toszek
z przeznaczeniem na współpracę w roku 2021
z organizacjami pozarządowym
w podziale na strefy zadań publicznych
5%

5%

1%

53%
36%

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - otwarty konkurs ofert
2. ochrona i promoacja zdrowia - otwarty konkurs ofert
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w trybie "małych grantów"
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "małe granty"
5. ratownictwo i obrona ludności - "małe granty"

źródło: opracowanie własne

3

§ 2 Uchwały nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Toszek na rok 2021
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Rozdział 2
Organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych Gminy Toszek
w roku 2021 w drodze otwartego konkursu ofert
§ 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W 2021 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 11 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2) realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. łącznie 9 organizacjom wyłonionym
w drodze otwartego konkursu ofert, udzielając dotacji n/w podmiotom:
Tabela 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono w 2021 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

134.941,60 zł

2.

Klub Sportowy
„Zamkowiec” w Toszku

40.000,00 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

46.500,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Paczyna
z siedzibą w Paczynie

5.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy
„Ruch” w Pniowie

26.000,00 zł

6.

Klub Łuczniczy A3D Toszek

23.000,00 zł

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

30.000,00 zł
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7.

Ludowy Zespół Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska

20.000,00 zł

8.

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej

8.500,00 zł

9.

Gliwicki Klub Karate
Kyokushin

6.000,00 zł

RAZEM:

334.941,60 zł

źródło: opracowanie własne

§ 3. Zrealizowane zadania publiczne oraz osiągnięte efekty
1. Realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecono 8 klubom
sportowym:
1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie w sumie 550 godzin szkoleń oraz treningów sportowych (część
treningów przeprowadzono w trybie zdalnym z uwagi na obostrzenia związane
z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii);
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych 50 członków klubu;
− rozegranie 30 meczów (ligowych oraz sparingowych);
− nauka „zdrowej rywalizacji” i współpracy w grupie;
− rozwój umiejętności sportowych;
− zakup sprzętu sportowego (piłek treningowych);
Rysunek 1
Fotorelacja z meczu KS „Zamkowiec” w Toszku vs Start Sierakowice, który został rozegrany
w dniu 22 maja 2021 r. treningi przed meczem odbyły się z wykorzystaniem zakupionych ze środków
dotacji piłek treningowych (mecz zakończony remisem 3:3)

fot. Daria Podkowa – Prezes Klubu Sportowego „Zamkowiec” w Toszku
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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;
Rysunek 2
Fotorelacja z podpisania umowy partnerskiej Klubu Sportowego „Zamkowiec” w Toszku
z klubem FC Luxbor Pyskowice w 2021 r. - na mocy porozumienia kluby będą współpracować
na wielu płaszczyznach między innymi w sferze marketingowej, promocyjnej, sportowej
oraz organizacyjnej

fot. Daria Podkowa – Prezes Klubu Sportowego „Zamkowiec” w Toszku

c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 16.000,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 25.158,00 zł.
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Rysunek 3
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 51 zawodów (meczów), w tym 23 wyjazdowych;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu;
− zrealizowanie 376 godzin działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży poprzez
przeprowadzenie 188 zajęć (treningów) po 2 godziny każdy;
Rysunek 4
Fotorelacja z meczów rozegranych przez Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice w 2021 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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− zakupienie nowego sprzętu piłkarskiego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania
(buty piłkarskie, wałki do ćwiczeń, koszulki);
− zorganizowanie turnieju trampkarzy (28.08.2021 r.);
− zorganizowani turniej skata o Puchar Prezesa LKS-u Ciochowice (11.12.2021 r.);
− kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu;
− kształtowanie podania, dośrodkowania w biegu, taktyki oraz budowa zdolności
motorycznych uczestników zadania;
Rysunek 5
Fotorelacja z treningów drużyny juniorów
Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Ciochowice w 2021 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− wykonanie prac fizycznych przy obiekcie sportowym, w tym prac porządkowych
w ramach wolontariatu;
Rysunek 6
Boisko sportowe w Ciochowicach uporządkowane przez członków klubu w ramach wolontariatu

11/46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8FDBE5B9-2F1E-4CAC-B88C-BC81D385847A. Podpisany

Strona 11

Sprawozdanie z realizacji
„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”
___________________________________________________________________________________________________________

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

b) osiągnięte efekty:
− poprawa techniki, wytrzymałości i motoryki, udoskonalenie uzdolnień sportowych;
− utrzymanie drużyny w rozgrywkach klasy okręgowej;
− zwiększenie poziomu samoorganizacji;
− zapewnienie poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
− integracja społeczna uczestników zadania;
− 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;
Rysunek 7
Fotorelacja z wydarzenia – Akademie Klasy Ekstra, które odbyło się w roku 2021
z udziałem drużyny juniorów Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Ciochowice

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 10.560,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 22.871,80 zł;
Rysunek 8
Oficjalne logo Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Ciochowice

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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3) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna z siedzibą w Paczynie:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie w sumie 46 treningów sportowych;
− przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych;
− rozegranie 13 meczów w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Nożnej (5 na wyjeździe
oraz 8 na boisku sportowym w Paczynie), 3 meczów przygotowawczych (sparingów)
oraz 2 mecze w Pucharze Polski;
− wykonanie prac fizycznych przy obiekcie sportowym, w tym prac porządkowych
w ramach wolontariatu;
− doskonalenie umiejętności zawodników;
Rysunek 9
Fotorelacja z meczów rozegranych przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna
z siedzibą w Paczynie w 2021 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

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 i osobowego) organizacji (zgodnie z umową)
– 27.896,40 zł.
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Rysunek 10
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
zawodów drużynowych oraz indywidualnych (łączna liczba
uczestników: około 700 osób);
− udział w rozgrywkach ligowych;
− uczestnictwo (dzieci i młodzieży) w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych;
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 6. miejsca w II lidze kobiet oraz 2. miejsca w IV lidze okręgowej mężczyzn,
awans do III ligi;
− 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 (osobowego) organizacji (zgodnie z umową) – 8.336,00 zł.
Rysunek 11
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 419 uczestników (łącznie 144 godziny);
− przeprowadzenie szkolenia teoretycznego z zakresu łucznictwa dla 11 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 14 zawodach i turniejach sportowych o zasięgu lokalnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim, w którym wzięło udział 75 osób;
− organizacja turnieju dla 25 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:
− udział w zawodach łuczniczych;
− 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 i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 6.120,00 zł.
Rysunek 12
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 85 dzieci
w wieku 6-13 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 meczach (sparingi i mecze międzyklubowe) oraz w 4 turniejach
organizowanych przez inne kluby w okolicach powiatu gliwickiego;
− zorganizowanie rozgrywek halowych;
− organizacja treningów pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej – pomimo
pandemii przeprowadzono łącznie 1261,5 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;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 44.066,50 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 32.700,00 zł.
Rysunek 13
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 20 osób;
− doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej uczestników;
b) osiągnięte efekty:
− przeprowadzenie zajęć treningowych (131,5 godzin);
− zorganizowanie Rodzinnego Turnieju Badmintona dla 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;
Rysunek 14
Fotorelacja z II Rodzinnego Turnieju Badmintona, który odbył się sobotę 2 października 2021 r.
w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku odbył się po raz

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 0,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową) – 10.082,00 zł.
Rysunek 15
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 70 godzin zajęć treningowych, w tym 13 godzin treningów
plenerowych ma siłowni przy kompleksie boisk „Orlik”;
b) osiągnięte efekty:
− zrealizowanie zajęć treningowych;
− zakup sprzętu sportowego – tarcz treningowych (5 szt.) oraz bluz sportowych
z napisem (8 szt.);
− wzrost świadomości uczestników;
− wzrost umiejętności fizycznych uczestników;
− promocja Gminy Toszek;
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- 6.000,00 zł
Rysunek 16
Logo Gliwickiego Klubu Karate Kyokuhin

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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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;
b) osiągnięte efekty:
− zapewnienie podstawowych oraz specjalistycznych usług opieki zdrowotnej,
a także komfortu psychicznego ludzi starszych, niepełnosprawnych lub/i chorych;
− objęcie stałą opieką 71 pacjentów z terenu Gminy Toszek;
− wykonanie 3.676 wizyt domowych;
− wykonanie 1.685 czynności higienicznych;
− wykonanie 18.204 zabiegów pielęgniarskich, w tym 2.037 domowej, przyłóżkowej
rehabilitacji;
− usprawnienie ruchowe pacjentów oraz podtrzymanie funkcji życiowych;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 9.832,00 zł;
d) wysokość wkładu własnego (rzeczowego lub/i osobowego) organizacji (zgodnie
z umową- 5.372,80 zł.
Rysunek 17
Caritas - logo

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rozdział 3
Zadania publiczne Gminy Toszek realizowane w roku 2021 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 2021 realizację zadań publicznych z pominięciem procedury konkursowej, w trybie
art. 19a u.d.p.p.w. (tzw. „małe granty”) zlecono łącznie 3 organizacjom, a liczba realizowanych
w tym trybie zadań wyniosła 4.
Tabela 2
Wykaz przyznanych w roku 2021 dotacji w trybie pozakonkursowym, tzw. „małe granty”
wraz ze wskazaniem kwot przyznanych dotacji

Lp.

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

Nazwa
realizowanego
zadania

Kwota
przyznanej
dotacji4
(w zł)

Udział
środków
finansowych
własnych5
(w zł)

UWAGI:

1.

Odział Górnośląski
Stowarzyszenia
Naukowego
Archeologów Polskich

„Tropem rycerza
Mikołaja”

1.800,00

0,00

Zadanie
w całości
sfinansowane
ze środków
budżetowych Gminy
Toszek
– zawarto umowę
o powierzenie
realizacji zadania

2.

Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Niemców
Województwa
Śląskiego,
Koło Toszek

„Rajd szlakiem zabytków
Ziemi Toszeckiej 2021”

2.000,00

1.700,48

-

3.

Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Niemców
Województwa
Śląskiego,
Koło Toszek

„30 lat minęło”

4.000,00

7.011,01

-

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 2021
4
5
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Klub Sportowy
„Zamkowiec”
w Toszku

4.

„Doposażenie obiektu
sportowego KS
Zamkowiec – zakup
ławek rezerwowych
(budki) wraz
z przeprowadzeniem
dla dzieci i młodzieży
spotkania
„Jak bezpiecznie
korzystać z obiektu
sportowego”””

RAZEM:

7.600,00

0,00

Zadanie
w całości
sfinansowane
ze środków
budżetowych Gminy
Toszek
– zawarto umowę
o powierzenie
realizacji zadania

15.400,00 zł

_______

_______

źródło: opracowanie własne

§ 2. Zrealizowane zadania oraz osiągnięte efekty
1. W roku 2021 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.
2. W roku 2021 w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) udzielono dotacji
3 różnym organizacjom pozarządowym, na realizację 4 zadań publicznych:
1)

Odział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
a) nazwa zadania: „Tropem rycerza Mikołaja”;
b) zrealizowane zadania:
− wykonanie ogólnodostępnej planszy/tablicy promocyjno-informacyjnej dotyczącej
wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie grodziska
późnośredniowiecznego w Ciochowicach;
c) osiągnięte efekty:
− postawienie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa Ciochowice;
− uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Toszek;
− promocja zabytkowej Gminy Toszek w mediach społecznościowych poprzez
udostępnienie zdjęć z oficjalnej stronie stowarzyszenia oraz na portalu
społecznościowym;
− popularyzacja archeologii na terenie Górnego Śląska i Polski.
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Rysunek 18
Zdjęcie z oficjalnego odsłonięcia tablicy promocyjno-informacyjnej w miejscowości Ciochowice

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej 2021” ;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie po raz czternasty dla wszystkich zainteresowanych „Rajdu szlakiem
zabytków Ziemi Toszeckiej 2021”, podczas którego odwiedzono i poznano historię
interesujących obiektów o znaczeniu historycznym w okolicy Toszka, w szczególności:
▪ kościół Chrystysa Króla w Stolarzowicach,
▪ osiedle Kreuzberg w Stolarzowicach,
▪ „Źródełko Młodości” w Reptach,
▪ domy celne w Ptakowicach,
▪ kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kopienicy-Łubiu;
▪ cmentarz w Zacharzowicach;
− zapoznanie uczestników rajdu (grupa 50 osób) z historią regionalną oraz dziedzictwem
kulturowym;
− udział istotnej liczby osób (50 osób) w wydarzeniu propagującym dziedzictwo
kulturowe;
− wykonanie dokumentacji fotograficznej wydarzenia, opracowanie artykułu naukowego
na temat jednego z obiektów zabytkowych na terenie Gminy Toszek;
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.
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Rysunek 19
Relacja zdjęciowa z „Rajdu szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej 2021”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „30 lat minęło”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie dwudniowego wydarzenia kulturalnego – obchodów 30. rocznicy
założenia koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (DFK) w Toszku;
− zapoznanie uczestników rajdu (grupa 85 osób) z historią regionalną oraz dziedzictwem
kulturowym;
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− zorganizowanie nabożeństwa niemieckojęzycznego w kościele cmentarnym
pw. św. Barbary w Toszku oraz koncertu wokalnego „Con Colore” oraz muzyków
instrumentalnych na zamku w Toszku;
c) osiągnięte efekty:
− pogłębienie znajomości uczestników rajdu na temat dziejów zwiedzonych miejsc
historycznych;
− popularyzacja historii lokalnej;
− popularyzacja działalności stowarzyszenia;
− wzmocnienie tożsamości członków mniejszości niemieckiej;
− wzmocnienie/ pogłębienie lokalnej i regionalnej tożsamości uczestników wydarzenia;
− wzrost poziomu świadomości uczestników rajdu w zakresie posiadanego dziedzictwa
kulturowego;
− dalsze przełamywanie barier pomiędzy mniejszością niemiecką a większością polską.
Rysunek 20
Fotorelacja z obchodów 30. rocznicy założenia
koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (DFK) w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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4) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku
a) nazwa zadania: „Doposażenie obiektu sportowego KS Zamkowiec – Zakup ławek rezerwowych
(budki) wraz z przeprowadzeniem dla dzieci i młodzieży spotkania „Jak bezpiecznie korzystać
z obiektu sportowego””;
b) zrealizowane zadania:
− demontaż starych budek piłkarskich;
− zakup wraz z dowozem i montażem 2 nowych ławek rezerwowych (budek);
− zorganizowanie spotkania/ szkolenia dla dzieci i młodzieży spotkania „Jak bezpiecznie
korzystać z obiektu sportowego”
c) osiągnięte efekty:
− poprawa jakości boiska sportowego;
− promocja sportu oraz Gminy Toszek (budki posiadają naklejki z informacją
o współfinansowaniu inwestycji ze środków budżetowych Gminy Toszek).
Rysunek 21
Jedna z dwóch ławek rezerwowych (budek) zakupionych przez Klub Sportowy „Zamkowiec”
w Toszku w ramach realizacji zadania „Doposażenie obiektu sportowego KS Zamkowiec
– Zakup ławek rezerwowych (budki) wraz z przeprowadzeniem dla dzieci i młodzieży spotkania
„Jak bezpiecznie korzystać z obiektu sportowego””

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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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 2021 nie rozwiązano żadnej zawartej w roku 2021 umowy o wsparcie lub powierzenie
realizacji zadania publicznego Gminy Toszek.
§ 2. Liczba organizacji, które nie złożyły w terminie sprawozdań końcowych (nazwy
organizacji, nazwy zadań, wysokość przyznanej dotacji oraz podjęty tok postępowania)
W roku 2021 wszystkie organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania w wymaganych terminach.

Rozdział 5
Podsumowanie przyjętych form współpracy
§ 1. Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe
w roku 2021
1. W roku 2021 na realizację zadań publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
jaką jest Gmina Toszek zabezpieczono kwotę w wysokości: 379.000,00 zł6.
2. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2021, biorąc pod uwagę dotacje udzielone zarówno
w trybie konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, wyniosła łącznie:
350.341,60 zł7. Łączna kwota wydatkowana w 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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
352.730,60 zł8, co stanowi 93% pierwotnie zabezpieczonych na ten cel środków budżetowych.
3. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji:
1)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – 11,40 zł;
2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy RUCH w Pniowie – 4.010,03 zł;
3) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice – 0,32 zł;
4. Łączna kwota (niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami na dzień sporządzenia
niniejszego sprawozdania) podlegająca zwrotowi do budżetu Gminy Toszek w roku 2021
wyniosła 4.021,75 zł, co stanowi zaledwie 1,15% kwoty dotacji faktycznie udzielonych
w roku 2021.

Faktycznie zabezpieczona kwota zgodnie z Uchwałą nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021
7
Kwota przyznanych zarówno w trybie konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert
w 2021 r. dotacji celowych na realizację zadań publicznych.
8
Kwota faktycznie wydatkowana po dokonaniu stosownych przesunięć w budżecie Gminy Toszek
na rok 2021, uwarunkowanych zmianami zgłoszonymi bezpośrednio przez organizacje pozarządowe
6
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Wykres 2
Planowane a wydatkowane środki finansowe z przeznaczeniem na finansową współpracę Gminy Toszek
z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Planowane a wydatkowane środki finansowe
z przeznaczeniem na finansową współpracę
Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi w roku 2021
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Plan pierwotny
Plan po zmianach
Rzeczywiste wydatkowanie (po odliczeniu zwróconych do budżetu Gminy Toszek środków finansowych)

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 22
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 23
Boisko sportowe „Zamkowiec” w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

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.
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Rysunek 24
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 placówek oświatowych z terenu Gminy Toszek z tzw. „trzecim sektorem” – rola
i formy wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe oraz samych organizacji przez
placówki oświaty wynikają w szczególności z u.d.p.p.w. oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). Współpraca tych dwóch sektorów
w roku 2021 przyczyniła się do realizacji wielu przedsięwzięć (konkursów, wydarzeń, zbiórek):
1) współpraca Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie z n/w organizacjami
pozarządowymi polegała w szczególności na:
a) włączeniu się w ogólnopolską akcję „Blanka walczy z guzem”, w ramach której uczniowie
szkoły przygotowali kartki urodzinowej dla Blanki;
b) udziale w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja” – skarpetkowe wyzwanie,
solidarni z osobami z zespołem Downa;
c) zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży z polskich środowisk mieszkających
na Kresach w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej pn. „KREDKOBRANIE”
organizowanej przez Fundację Ignatianum i Stowarzyszenia „Korzenie”;
d) pomocy dzieciom w trudnej sytuacji poprzez włączenie się do akcji „Góra grosza”
– Towarzystwo Nasz Dom;
e) włączeniu się w ogólnopolską akcję charytatywną Fundacji „Gdy liczy się czas”, w ramach
której w szkole zorganizowano „Dzień piżamy” na rzecz dzieci chorych onkologicznie
– w dniu 9 listopada 2021 r. przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy
administracji i obsługi przyszli do szkoły w piżamach. W ten sposób okazali swoją
solidarność z chorymi dziećmi, które na co dzień przebywają na oddziałach
onkologicznych, a piżama jest ich codziennym strojem. Zaangażowanie wszystkich
przerosło wszelkie oczekiwania. Uczniowie od rana paradowali po szkole w ciepłych
piżamach, kolorowych kombinezonach, z przytulankami lub ulubionymi poduszkami
w ręku.
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W pokoju nauczycielskim również pojawiły się nocne koszule, szlafroki oraz wesołe kapcie.
Piżamowej akcji towarzyszyła zbiórka środków na podopiecznych fundacji. Wspólnymi
siłami udało się zebrać 1.610,00 zł, a więc w dużej mierze były to działania charytatywne.
Rysunek 25
Fotorelacja z wydarzenia „Dzień piżamy”
organizowanej w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku z n/w organizacjami
pozarządowymi polegała w szczególności na:
a) udziale w kampanii patriotycznej „Dumni z Polski” poprzez uzyskanie materiałów
edukacyjnych i wykorzystanie ich podczas zajęć i imprez szkolnych w zakresie
kształtowania wiedzy i postaw patriotycznych – Fundacja BGK im. Steczkowskiego;
b) udziale w powiatowym Konkursie Recytatorskim Prozy, Poezji i Pieśni Josepha von
Eichendorffa, sponsorowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
Województwa Śląskiego oraz toszecki magistrat;
c) realizacji programu edukacyjnego „#Akcja Donacja”, którego celem było zmniejszenie
skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego w Polsce wśród młodzieży poprzez
przekazanie produktów higienicznych oraz wsparcie w procesie stawania się kobietami
– Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Gliwicach;
d) realizacji programu edukacyjnego „Dziel się uśmiechem dotyczącego higieny jamy ustnej
wśród dzieci – Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Gliwicach oraz Wrigley
Poland we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim
Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej – w ramach tej akcji wszystkim uczniom
oddziałów przedszkolnych oraz klas I-IV zostały udostępnione materiały edukacyjne,
których integralnym elementem były przybory do mycia zębów;
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e) udziale w imprezie sportowej „INTEGRA” organizowanej przez Stowarzyszenie Toszek
– Moja Gmina oraz toszecki samorząd podczas którego na toszeckim kompleksie
sportowym Orlik spotkało się ponad 100 uczestników pełnosprawnych
oraz niepełnosprawnych ze szkół powiatu gliwickiego. Uczestnicy wspólnie brali udział
w różnych konkurencjach sportowych.
Rysunek 26
Fotorelacja z wydarzenia „INTEGRA”

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3) współpraca Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku z n/w organizacjami
pozarządowymi polegała w szczególności na:
a) udziale uczniów i rodziców w akcji „Kalendarz w każdej klasie” na rzecz Stowarzyszenia
– Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach;
b) 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 8
w wolontariat na rzecz osób potrzebujących, podopiecznych w/w stowarzyszenia;
c) organizacji „Rodzinnego Turnieju Badmintona” we współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej;
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− 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.
Rysunek 27
Rodzinny Turniej Badmintona 2021 organizowany we współpracy z TPZT

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) współpraca Szkoły Podstawowej w Paczynie z n/w organizacjami pozarządowymi polegała
w szczególności na:
a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz ochronie i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez popularyzację wiedzy, w tym
prowadzenie edukacji zdrowotnej poprzez przystąpienie placówki do programu
pilotażowego Kulczyk Foundation i Rossmann pn. „Podpaski w szkole dla każdej
dziewczyny”, którym zostało objętych blisko 100 szkół z różnych regionów Polski,
w tym także Szkoła Podstawowa w Paczynie – dzięki udziale w programie i współpracy
z w/w instytucjami uczennice mają zapewniony darmowy dostęp do podpasek podczas
roku szkolnego 2021/2022. Wraz z dystrybucją środków higienicznych szerzona była
wiedza na temat zdrowia i higieny menstruacyjnej, w tym opracowane i rozdystrybuowane
zostały specjalne materiały edukacyjne dla nauczycieli, na podstawie których mogli oni
przeprowadzać zajęcia z zakresu dojrzewania i menstruacji w trakcie godzin
wychowawczych i innych lekcji.
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Dodatkowo, uczennice otrzymały możliwość odbycia wolontariatu polegającego
m.in. na promowaniu wiedzy na temat menstruacji wśród swoich koleżanek
– zaangażowane w akcję były dziewczyny z klas IV-VIII;
b) 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, w szczególności poprzez poznanie
(lub przypomnienie) zasad udzielania pierwszej pomocy - Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy;
c) edukacji kulturalnej, upowszechnianiu tradycji narodowych, rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania mniejszości narodowych
i rozpowszechniania języka niemieckiego poprzez organizację zajęć edukacyjnych
oraz projektów językowych dla uczniów klas I-VIII w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego PSNJN – Oddział Katowice
oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli dzięki współpracy z Regionalnym Centrum
Rozwoju Edukacji - Ośrodek Niwki;
d) prowadzeniu edukacji w zakresie prawa dzięki współpracy z Fundacją Altum
w ramach programu „Lekcje z Temidą” - w programie wzięli udział uczniowie klas
VII-VIII. Podczas szkoleń uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego ludzie stworzyli prawo,
jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić, gdzie szukać pomocy,
gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, czym jest stalking,
jak reagować na prześladowanie w szkole i wiele więcej. Dzięki akcji młodzież została
pouczona o odpowiedzialności za treści publikowane w internecie;
e) działalności charytatywnej oraz wspieraniu akcji ogólnopolskich oraz programach:
− „Serce za odwagę” – przygotowywanie kartek świątecznych dla kombatantów
(zaangażowanie klas V-VII) – Fundacja Pamięci Narodów;
− „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj” – wypisywanie i wysyłanie kartek
świątecznych dla podopiecznych domów opieki i domów dziecka (zaangażowanie
klas V-VII) – Fundacja „Dbam o mój zasięg”;
− „Kartka dla Cypriana” – przygotowanie kartek i upominków urodzinowych
dla niepełnosprawnego chłopca (zaangażowanie klas IV-VIII) – Stowarzyszenie Pomoc
Raduje;
− „Zdążyć z pomocą” – przygotowanie ozdób świątecznych na kiermasz na rzecz
podopiecznych pyskowickiego hospicjum – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„HOSPICJIUM W PYSKOWICACH”;
− „Paczuszka dla Maluszka” – zbiórka rzeczy dla matek i małych dzieci z domów
samotnej matki i hospicjów (zaangażowanie całej szkoły) – Fundacja Małych Stópek;
− „Tydzień Edukacji Globalnej – Dzień Tolerancji” – w ramach projektu realizowanego
we współpracy z Polską Akcją Humanitarną uczniowie klas IV-VIII wzięli udział
w spotkaniach online „Wyzwanie dla świata”, podczas których łączyli się online
z organizatorami i uczniami z innych szkół biorących udział w projekcie (webinaria,
szkolenia, gry edukacyjne).
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Rysunek 28
Fotorelacja z wydarzenia „Tydzień Edukacji Globalnej – Dzień Tolerancji”
organizowanego w Szkole Podstawowej w Paczynie we współpracy z Polską Akcją Humanitarną

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5) Szkoła Podstawowa w Kotulinie w roku 2021 prowadziła działalność na rzecz ochrony
środowiska - współpraca dotyczyła pomocy świadczonej przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Kotulinie i Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” w organizowaniu imprez szkolnych
dla przedszkolaków i klas I-III. Dodatkowo placówka współpracowała z kołami lokalnymi
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, tj. DFK Kotulin
i DFK Gliwice, które zainicjowały wprowadzenie projektu „Deutsch AG” w szkole,
co wspiera działalność mniejszości niemieckiej. Dzięki dodatkowym środkom z budżetu
federalnego w 2020 i 2021 r. udało się wdrożyć nową inicjatywę na rzecz mniejszości
niemieckiej w Polsce – była to oferta edukacyjna Związku Niemieckich Stowarzyszeń
adresowana do uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej.
6) 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.:
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a) 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;
b) współpraca z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego,
Koło Toszek, przyczyniła się do prowadzenia Niemieckiego Klubu Malucha zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
7. W ramach współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toszku wydali w 2021 r. 8,6 ton produktów żywnościowych
dla mieszkańców Gminy Toszek o łącznej wartości 42.150,16 zł.
Rysunek 29
Zbiórka żywności

źródło: archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

8. W 2021 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 ze sklepów wielkopowierzchniowych i przekazywaniu jej mieszkańcom Gminy Toszek,
dzięki czemu w 2021 r. przekazano 440 paczek żywnościowych oraz 75 paczek ze środkami
czystości. Szacunkowa wartość przekazanych artykułów wyniosła 51.500,00 zł.
9. Współpraca pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z parafią pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku przy organizacji spotkań w ramach „Klubu seniora” (do którego należy
68 osób), która polegała w szczególności na
wzajemnej pomocy w przygotowywaniu
i prowadzeniu spotkań dla seniorów np. „Dzień Seniora”, „Bezpiecznik Seniora”, „Wycieczka
dla seniorów Gminy Toszek”, czy „Spotkanie wigilijne dla seniorów” oraz na udostępnianiu
pomieszczeń, w których odbywały się cykle rozmów i wykładów. W roku 2021 zorganizowano
treningi nordic walking (treningi odbywały się cyklicznie przez cały rok, dwa razy w tygodniu
w dwóch grupach – w Toszku oraz Kotulinie).
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Rysunek 30
„Dzień Seniora” 2021

źródło: archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

10. Współpraca Centrum Kultury „Zamek w Toszku” z organizacjami pozarządowymi polegała
w 2021 r. w szczególności na wspólnej organizacji małych imprez środowiskowych oraz bezpłatnym
udostępnianiu pomieszczeń/lokali, boiska ORLIK oraz współorganizacji niektórych przedsięwzięć
dla dzieci i seniorów z Gminy Toszek, przykładowo Centrum Kultury „Zamek w Toszku” podjęło
współpracę z:
1) Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - współpraca w organizacji uroczystości Nadania
Tytułu Człowieka Ziemi Toszeckiej oraz organizacji obchodów istnienia Koła DFK w Toszku;
2) Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta w Toszku – organizacja zajęć w ramach ogniska muzycznego;
3) Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Toszek przy realizacji nagrań „Domowa świetlica”,
„Tłusty czwartek”, a także przy organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego
i „Wielkiego Rodzinnego Świętowania”;
4) z grupą nieformalną „Support” przy realizacji zadania „Uskrzydleni - aktywizacja osób
z niepełnosprawnościami z Gminy Toszek”.
Rysunek 31
Organizacja zajęć sportowych
– jogi na zamku w Toszku

źródło: archiwum
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
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Rysunek 32
Fotorelacja z wydarzenia „Uskrzydleni – aktywizacja osób z niepełnosprawnościami”

źródło: archiwum Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

11. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ochotniczą Strażą Pożarną w Toszku
– ich współpraca przyczyniła się do zorganizowania dowozu dla 74 osób starszych lub/i
niemogących samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień przeciw COVID-19.
Rysunek 33
Dowóz osób starszych do punktów szczepień przeciwko COVID-19 realizowany we współpracy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku z Ochotniczą Strażą Pożarną w Toszku

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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12. W ramach współpracy toszeckiego samorządu z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Toszek w 2021 r. zorganizowano gminne ćwiczenia pożarnicze na terenie Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie.
Rysunek 34
Gminne ćwiczenia pożarnicze 2021

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

13. Współpraca z Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” Paczyna w zakresie budowy wiaty
na boisku LKS o wartości 21.000,00 zł oraz zabudowy zbiornika na deszczówkę na boisku
o wartości 9.840,00 zł - środki te zostały wydatkowane w ramach Toszeckiego Budżetu
Obywatelskiego.
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;
− Stowarzyszenie 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;
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− 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;
− Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie;
− Klub Łuczniczy A3D Toszek’
− Ludowy Zespół Toszecka Akademia Piłkarska;
− Klub Sportowy Górnik Zabrze;
− 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) wspólnej
organizacji
oraz
promocji
organizowanych
szkoleń,
konkursów
oraz współtworzenie marki turystycznej dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Leśna
Kraina Górnego Śląska”;
4) tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy, przykładowo wspólna realizacja
n/w przedsięwzięć:
− uroczystość z okazji święta Konstytucji Trzeciego Maja;
Rysunek 35
Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja 2021 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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− uroczystość z okazji święta Niepodległości – 11 listopada;
Rysunek 36
Obchody Święta Niepodległości 2021 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− uroczystość 30-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa
Śląskiego – DFK Tost;
− Toszecki Jarmark Jakubowy - współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Toszeckiej;
Rysunek 37
Toszecki Jarmark Jakubowy 2021 r.

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rysunek 38
III sesja historyczna dla uczniów szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego organizowanej
na toszeckim zamku z okazji 100-lecia powstań śląskich

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

− Toszecki Jarmark Adwentowy 2021 – współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej.
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Rysunek 39
Toszecki Jarmark Adwentowy 2021

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

5) 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 2021
honorowym patronatem Burmistrza Toszka objęte zostały n/w wydarzenia organizowane
przez DFK w Toszku:
a) konkursu recytatorski Prozy, Poezji i Pieśni Josepha von Eichendorffa;
b) obchody 30-lecia zarejestrowania mniejszości niemieckiej w Toszku.
6) przeprowadzaniu konsultacji społecznych nad projektami aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji – w roku 2021
przeprowadzono 20 konsultacji społecznych (ogółem), w tym:
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a) 2 konsultacje społeczne przeprowadzono wyłącznie z mieszkańcami Gminy Toszek
nad projektem Strategii i Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 oraz nad projektem
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata
2020-2023 z perspektywą do 2026 roku”;
b) 7 konsultacji społecznych przeprowadzono wyłącznie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. nad projektami uchwał
w sprawie:
− przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”;
− przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 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”;
− zmieniającej uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek;
− określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku”;
− określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
− zmiany uchwały nr V/33/07 z dnia 27 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Toszku
w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i nadania
statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”;
− zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobieranej od przedsiębiorców działających
na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021;
c) 11 konsultacji społecznych przeprowadzono łącznie z mieszkańcami Gminy Toszek
oraz 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”;
− zmiany uchwały nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia
statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”;
− ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Toszek;
− zmiany uchwały nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 220 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek;
− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Toszek”;
− szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie
odpadami komunalnymi;
− odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024;
− metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta
i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
− opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek;
− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy
Toszek;
− przyjęci „Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek
na lata 2021-2024”.
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§ 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 podmiotów wpływa na jakość życia mieszkańców.
Realizacja 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 2021 r. zawarto łącznie 13 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 z terenu Gminy Toszek, 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 społecznych.
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PODSUMOWANIE
Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2021 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 2021 kontynuowano i rozwijano dotychczasową współpracę Gminy Toszek
z tzw. „trzecim sektorem” – pomimo epidemii wirusa Sars-CoV-2 zrealizowano szereg wspólnych
inicjatyw podejmowanych przez administrację samorządową i organizacje pozarządowe.
Warto także zwrócić uwagę na tendencję mającą na celu zwiększenie wysokości środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Toszek na współpracę z organizacjami
pozarządowymi: w roku 2021 kwota ta wzrosła o 10.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2020
(wzrost z kwoty 369.000,00 do kwoty 379.000,00 zł ) oraz o 30.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2019
(wzrost z kwoty 349.000,00 zł na 379.000,00 zł), pomimo trudnej sytuacji procent wydatkowanych
środków budżetowych utrzymuje się na porównywalnym poziomie (w roku sprawozdawczym
wydatkowano 93% pierwotnie zabezpieczonych na ten cel środków budżetowych, z kolei
w roku 2020 wydatkowano 91,5% pierwotnie zabezpieczonych środków).
Wykres 3
Wysokość planowanych i wydatkowanych w latach 2017-2021 środków finansowych
z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi z
zaznaczonymi liniami trendu (wzrost)

Wysokość planowanych i wydatkowanych
w latach 2017-2021 środków finansowych
z budżetu Gminy Toszek z przeznaczeniem na współpracę
z organizacjami pozarządowymi
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źródło: opracowanie własne
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Na wykresie nr 3 zestawiono ze sobą wysokość planowanych (plan po zmianach) środków
ze środkami faktycznie wydatkowanymi z budżetu Gminy Toszek (po odliczeniu łącznej kwoty
niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami podlegającej zwrotowi do budżetu) na współpracę
z organizacjami pozarządowymi zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”). Wykres obrazuje panujący trend wzrostowy – każdego roku zwiększa się
zarówno wysokość zaplanowanych na dany cel środków budżetowych, jak i procent wydatkowania
tych środków przez organizacje pozarządowe.
W roku 2021 żadna organizacja nie złożyła sprawozdania końcowego z realizacji zadania
publicznego po terminie, na dzień sporządzenia sprawozdania 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 40
Podsumowanie współpracy Gminy Toszek w roku 2021 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 2022 r. poz. 559) 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.,
dalej: "u.d.p.p.w").
Z kolei art. 5a ust. 3 u.d.p.p.w., 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 2021, uwzględniając zarówno finansową, jak i niefinansową formę współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Dzięki kontynuowaniu współpracy Gminy Toszek z organizacjami
pozarządowymi w roku 2021 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. Pomimo
trudnej sytacji pandemicznej udało się osiągnąć zaplanowane cele.
W przyjętym Uchwałą Nr XXIII/337/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada
2020 r. Programie 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, 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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