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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Raciąż z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za 2020 rok.  

  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zwana dalej „ustawą” zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania 

współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie 

później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu 

oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni.  

Roczny Program Współpracy Gminy Raciąż z organizacjami pozarządowymi                       

i podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie na 2020 rok został przyjęty w dniu 27 listopada 2019 roku.                          

Uchwałą Nr XI.95.2019 Rady Gminy Raciąż.  

Głównym celem współpracy Gminy Raciąż z organizacjami pozarządowymi                       

w 2020 roku było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy 

wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji 

pozarządowych. W szczególności zależało gminie na umocnieniu w świadomości społecznej 

poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,        

a także stworzeniu warunków do zwiększenia aktywności społecznej. Efektem czego ma być 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa pomiędzy Gminą Raciąż                              

a organizacjami pozarządowymi.  

 

W Gminie Raciąż działały w 2020 roku następujące organizacje pozarządowe: 

 

1. Jednostka Strzelecka 1863 Unieck 

2. Aktywni Seniorzy w Koziebrodach 

3. Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka Unieck" 

4. Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi 

5. Ochotnicza Straż Pożarna Dobrska-Kolonia 

6. Ochotnicza Straż Pożarna Jeżewo-Wesel 

7. Ochotnicza Straż Pożarna Bogucin 
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8. Ochotnicza Straż Pożarna Kraszewo-Gaczułty 

9. Ochotnicza Straż Pożarna Koziebrody 

10. Ochotnicza Straż Pożarna Kaczorowy 

11. Ochotnicza Straż Pożarna Kodłutowo 

12. Ochotnicza Straż Pożarna Krajkowo 

13. Ochotnicza Straż Pożarna Szapsk 

14. Ochotnicza Straż Pożarna Unieck 

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie 

16. Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie-Gaczułtach 

17. Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach 

18. Koło Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie 

19. Koło Gospodyń Wiejskich Kraśniewo 

20. Koło Gospodyń Wiejskich w Uniecku 

21. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie „Bez Lipy” 

22. Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie 

23. Koło Gospodyń Wiejskich „My Kobiety w Szapsku” 

 

Podmioty te realizowały swoje cele poprzez: 

- organizowanie życia społecznego, kulturalnego, w szczególności organizowanie spotkań, 

wyjazdów integracyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego, 

- tworzenie, bądź poprawę warunków do organizacji imprez i wydarzeń promujących tradycję 

i lokalne zwyczaje, 

- zakupy dóbr materialnych (sprzęt elektroniczny, meble i inne elementy wyposażenia) służące 

podnoszeniu jakości życia i aktywności seniorów. 
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12 marca 2020 roku Wójt Gminy Raciąż Zarządzeniem Nr 24.2020 ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, tradycji oraz 

działalności seniorów.  

 

Każda zainteresowana organizacja pozarządowa miała do wyboru jedno z trzech zadań:  

1. Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji w szczególności wśród dzieci                     

i młodzieży gminnej. 

2. Realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, sztuki i tradycji, organizacja 

imprez i wydarzeń kulturalnych. 

3. Wspieranie aktywności seniorów.  

 

Na ww. zadania oferty złożyły następujące organizację pozarządowe: 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie 

realizowało zadanie „Poznajemy historię Polski”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach 

realizowało zadanie „Wykorzystanie nowo zakupionego sprzętu elektronicznego                             

do podniesienia jakości życia i aktywności seniorów”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie - Gaczułtach 

realizowało zadanie „Poprawa standardu realizacji celów Koła Gospodyń Wiejskich                       

w Kraszewie - Gaczułtach”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie 

realizowało zadanie „Poznajemy historię, piękno i krajobraz naszego kraju Polski”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gralewie 

realizowało zadanie „Stworzenie odpowiednich warunków do organizacji imprez i wydarzeń 

kulturalnych promujących tradycje i zwyczaje lokalnej społeczności”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich „My kobiety” w Szapsku 

realizowało zadanie „Ocalić od zapomnienia – dziedzictwo narodowe dla całych rodzin”, 

- Kołem Gospodyń Wiejskich w Uniecku 

realizowało zadanie „Wycieczka mająca na celu poznanie kultury i tradycji Torunia oraz 

walorów leczniczych Ciechocinka”, 

- Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy” w Koziebrodach 

realizowało zadanie „Zwiększenie atrakcyjności występów artystycznych zespołu „Bandoska”. 
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W budżecie gminy na 2020 rok zabezpieczono za ten cel kwotę 47.000,00 zł. 

Wykorzystane zostało 21.000,00 zł. 

Mimo pandemii, która niewątpliwie utrudniła realizację wielu przedsięwzięć, wszystkie 

organizacje z wyjątkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie, które przystąpiły                      

do konkursu zrealizowały swoje zadania i rozliczyły dotację w terminie zgodnym z zapisami 

ogłoszenia w sposób nie budzący zastrzeżeń.  

W 2020 roku Gmina Raciąż współpracowała z organizacjami pozarządowymi                   

w charakterze finansowym jak i pozafinansowym, m. in.: 

- na stronie internetowej Gminy Raciąż oraz oficjalnym profilu Facebook umieszczano bieżące 

informacje dotyczące organizacji pozarządowych, 

- w miesięczniku Głos Raciąża publikowane były istotne informacje dotyczące współpracy 

Gminy Raciąż z organizacjami pozarządowymi. 

 

 Reasumując należy stwierdzić, że współpraca z organizacjami pozarządowymi 

odbywała się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. 

 

Wprowadzenie i realizacja Programu służyły głównie: 

- umocnieniu w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję, 

- tworzeniu warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnych, 

- zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców Gminy, 

- integracji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które działają                 

na terenie Gminy Raciąż lub na rzecz jej mieszkańców, 

- podwyższeniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy. 
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Załącznik Nr 1 

 

 

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu kultury, sztuki, tradycji, sportu 

oraz działalności seniorów, którym udzielono w 2020 roku dotacji z budżetu Gminy Raciąż 

 

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

Tytuł zadania 

 

Kwota 

przyznana 

1. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Krajkowie 

„Poznajemy historię Polski” 3.000,00 zł 

2. - Koło Gospodyń Wiejskich 

„Kobiety Pracujące”  

w Koziebrodach 

 

„Wykorzystanie nowo 

zakupionego sprzętu 

elektronicznego                             

do podniesienia jakości życia  

i aktywności seniorów” 

3.000,00 zł 

3. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Kraszewie - Gaczułtach 

„Poprawa standardu realizacji 

celów Koła Gospodyń 

Wiejskich w Kraszewie - 

Gaczułtach” 

3.000,00 zł 

4. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Kraśniewie 

„Poznajemy historię, piękno  

i krajobraz naszego kraju 

Polski” 

- 

5. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Nowym Gralewie 

„Stworzenie odpowiednich 

warunków do organizacji 

imprez i wydarzeń 

kulturalnych promujących 

tradycje i zwyczaje lokalnej 

społeczności” 

3.000,00 zł 

6. Koło Gospodyń Wiejskich  

„My kobiety”  

w Szapsku 

„Ocalić od zapomnienia – 

dziedzictwo narodowe dla 

całych rodzin” 

3.000,00 zł 

7. Kołem Gospodyń Wiejskich  

w Uniecku 

„Wycieczka mająca na celu 

poznanie kultury i tradycji 

Torunia oraz walorów 

leczniczych Ciechocinka” 

3.000,00 zł 

8. 

 

Stowarzyszenie Zwykłe  

„Aktywni Seniorzy”  

w Koziebrodach 

„Zwiększenie atrakcyjności 

występów artystycznych 

zespołu „Bandoska” 

3.000,00 zł 
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