
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Drzewicy sprawozdania z realizacji programu współpracy 
Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2020 

Na podstawie 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.)., w związku z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)., zarządzam co następuje: 

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 
Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2020. 

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Drzewicy 
 
 

Janusz Reszelewski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 35/2021 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 

Roczny program współpracy Gminy i Miasta Drzewica w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został przyjęty przez Radę Miejską 
w Drzewicy Uchwałą nr XVI/133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
poprzedziły konsultacje społeczne z organizacjami. Był to jedyny konsultowany akt prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Drzewica. 

 W ramach Programu zostały zrealizowane zadania publiczne w zakresie: 

1. Ochrony zdrowia. 

2. Opieki – organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych. 

3. Ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. 

4. Działania na rzecz osób w podeszłym wieku. 

5. Działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

6. Upowszechniania turystyki. 

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu została określona 
w budżecie Gminy Drzewica na 2020 r. Środki przeznaczone na dotacje udzielone organizacjom pozarządowym 
w ramach trybów przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2020 r. wyniosły 30.000,00 zł. 

Zadanie I. Ochrona zdrowia. 

 W ramach powyższego zadania udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Działanie na rzecz 
ochrony i promocji zdrowia - prowadzenie działań na rzecz diabetyków w Gminie Drzewica”, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  

 Wykonawcą zadania było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy. Głównym celem zadania było 
podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat choroby jaką jest cukrzyca, do jakich powikłań 
doprowadza niewłaściwe leczenie i brak profilaktyki. Szkolenia i edukacja miały na celu poprawę 
funkcjonowania podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy 
w wypełnianiu codziennych obowiązków życiowych oraz minimalizację powikłań i kosztów związanych 
z leczeniem. 

 Zadanie zrealizowano poprzez zakup materiałów szkoleniowych o charakterze edukacyjno-
rehabilitacyjnym. Członkowie stowarzyszenia odwiedzają także chorych w domach oraz w Domach Pomocy 
Społecznej. 

 W zadaniu publicznym wzięło udział ok. 300 osób. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 3.000,00 zł 

 W ramach powyższego zadania udzielono także dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona 
i promocja zdrowia. Wsparcie dla osób z dysfunkcją wzroku z terenu Gminy Drzewica”, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Wykonawcą zadania było Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. Głównym celem zadania było 
zapewnienie wsparcia osobom niewidomym i słabowidzącym. W ramach zadania zakupiono specjalistyczny 
udźwiękowiony sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Sprzęt został zakupiony w wyspecjalizowanych 
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punktach sprzedaży pomocy rehabilitacyjnej. W realizację zadania publicznego zaangażowano około 
20 mieszkańców Gminy Drzewica. 

Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy jest nowym podmiotem, który działa na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej na terenie Gminy Drzewica, a także zapewnia wsparcie osobom potrzebującym, 
w szczególności osobą z niepełnosprawnością. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 2.500,00 zł 

Zadanie II. Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych.  

 W ramach powyższego zadania został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: „Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych mieszkańców Gminy 
Drzewica”. Do konkursu przystąpił 1 oferent – Spółdzielnia Socjalna "EWA„. 

 Głównym celem zadania było zmniejszenie zagrożenia skrajnym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie osób i ich rodzin, dostarczanie paczek żywnościowych, lub 
posiłku jako wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących. 

 W ramach podpisanej umowy dotowany realizował zadanie zlecone zwłaszcza poprzez wyłanianie 
adresatów, beneficjentów pomocy żywieniowej na podstawie współpracy z MGOPS 
w Drzewicy, prowadzenie punktu dystrybucji żywności na terenie Gminy Drzewica a w tym: zapewnienie 
dostaw żywności dla osób, rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Drzewica, pozyskiwanie, 
transport i wydawanie żywności. 

 Z zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie punktu dystrybucji żywności na rzecz najuboższych 
mieszkańców Gminy Drzewica” skorzystało ok. 800 osób. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 4.000,00 zł. 

Zadanie III. Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego.  

 W ramach powyższego zadania udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie 
kwartalników „Wieści znad Drzewiczki”, w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Wykonawcą zadania było Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy. Głównym celem zadania było 
upowszechnianie i rozwój kultury na terenie Gminy Drzewica, tworzenie i monitoring dziedzictwa kulturowego, 
adresowanych do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. W ramach zadania wydano trzy kwartalniki 
„Wieści znad Drzewiczki”. Kwartalnik, jest lokalnym czasopismem, które ukazuje się od 1992 roku i cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem. Docelową grupę czytelników stanowią mieszkańcy Gminy Drzewica oraz 
drzewiczanie i przyjaciele miasta – mieszkający w kraju jak i za granicą. 

 W realizację zadania zaangażowane było ok. 200 osób. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 6.000,00 zł 

Zadanie IV. Działania na rzecz osób w podeszłym wieku.  

 W ramach powyższego zadania udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Działalność 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy”, w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Wykonawcą zadania był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy. Głównym celem zadania było 
integracja członków stowarzyszenia, aktywizacja osób starszych obciążonych schorzeniami wieku starczego 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

 Zadanie zrealizowano poprzez: wyjazdy integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjne, uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych.  

 W realizację zadania zaangażowano ok 100 osób. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 8.000,00 zł 

Zadania V. Działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.   
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 W ramach powyższego zadania został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pn.: „Działania na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. ”. Do konkursu przystąpiło jeden oferent  – Stowarzyszenie 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieję”. Głównym celem zadania była poprawa 
jakości życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób starszych i osób 
z niepełnosprawnościami 
z terenu Gminy Drzewica. 

 Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieję” 
w ramach zadania w okresie świątecznym zorganizowało dystrybucje paczek żywnościowych. Zadanie 
skierowane było do ok. 50 osób. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 5.000,00 zł. 

VI. Upowszechnianie turystyki. 

W ramach powyższego zadania udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój 
infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Drzewica”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie 
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Wykonawcą zadania było stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”. Głównym 
celem zadania była poprawa bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie 
Gminy Drzewica oraz sieci szlaków turystycznych w gminie. 

 Zadanie zrealizowano poprzez zakup tablic informacyjnych, które ukazują atrakcje turystyczne, 
ciekawe miejsca oraz zabytki. 

 Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 2.500,00 zł

Id: 9E19F723-F7BE-447E-AAF5-125ADD571A77. Podpisany Strona 3


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Ustęp 1
	Załącznik 1 Ustęp 2
	Załącznik 1 Ustęp 3
	Załącznik 1 Ustęp 4
	Załącznik 1 Ustęp 5
	Załącznik 1 Ustęp 6
	Załącznik 1 Ustęp 6 Cyfra rzymska VI



