
SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z

organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020,  poz.1057 ze zm.) Wójt
Gminy  zobowiązany  jest  do  dnia  31  maja  2020  r.  przedłożyć  Radzie  Gminy
sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy z organizacjami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku ubiegłym.

Program  współpracy  Gminy  Gorzyce  z  organizacjami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty został przez Radę Gminy
Gorzyce w dniu 28.10.2019 r. uchwałą Nr XIII/106/19. W programie tym jako
priorytety  we  współpracy  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2020 r. określono działania w następującym zakresie:

• ochrona i promocja zdrowia,

• działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych,

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

• działalność  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  wypoczynku  dzieci  i
młodzieży

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W budżecie gminy w  2020 r. na zadania z zakresu "Ochrony, promocji
zdrowia i pomocy społecznej" przeznaczono kwotę 90.000 zł. Po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert dotacja przyznana została  Archidiecezjalnemu Domowi
Hospicyjnemu w Katowicach,  w ramach którego działa Stacja Opieki  Caritas  
w  Gorzycach.  W  ramach  zrealizowanego  zadania  objęto  opieką  osoby
potrzebujące różnego rodzaju wsparcia. Wykonano 27312 zabiegów z zakresu
fizykoterapii oraz rehabilitacji w gabinecie i 5 wizyt w domu pacjenta. Ogółem
przyjęto  w  ramach  rehabilitacji  1015  pacjentów.  Udzielono  pomocy  i  porad
ludziom  starszym  
w zakresie kontaktu z instytucjami mogącymi  poprawić ich stan zdrowia oraz
polepszyć  warunki  socjalno-bytowe.  Zakupiono  i  dowożono  dla  starszych  
i samotnych mieszkańców gminy obiady, opiekun środowiskowy objął opieką 60
osób. Ze względu na wprowadzony stan epidemii w okresie od 12.03.2020 r. do
8.05.2020 r. gabinet fizykoterapii  oraz wypożyczalnia  sprzętu były nieczynne.
Od 11.05.2020 r. gabinet pracował na dwie zmiany od 7.00 do 17.00, zmiana
organizacyjna wynikała z działań podjętych w celu zapobiegania pandemii.

Ponadto w budżecie gminy na realizację zadania "Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin  



i osób w 2020 r. - Klub Seniora "Senior+" przeznaczono kwotę 180.000 zł (w tym
108.000 zł ze środków gminy i 72.000 zł z budżetu państwa). Zadanie to zostało
dofinansowane  z  budżetu  państwa  w  ramach  realizowanego  programu
wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja2020) Moduł II: Zapewnienie
funkcjonowania placówki "Senior+".

 Po  przeprowadzeniu  otwartego  konkursu  ofert  dotacja  przyznana  została
Fundacji  "Superfundacja"  z  siedzibą  w  Rybniku  przy  ul.  Rudzkiej  13C.  Klub
Seniora "Senior+" funkcjonował w Bełsznicy. W ramach zrealizowanego zadania
prowadzone były zajęcia w Klubie trzy dni w tygodniu tj. środa, czwartek, piątek
w godz. od 9.00 do 13.00. Klub został oficjalnie otwarty 13.01.2020 r. Z powodu
wprowadzenia  w  kraju  stanu  epidemii  działalność  Klubu  została  zawieszona
Decyzją  Wojewody Śląskiego dnia 12.03.2020 r.  Od dnia 21.07.2020 r.  Klub
wznowił swoją działalność, jednak obowiązujące obostrzenia i zalecenia związane
z panującą nadal epidemią utrudniały powrót do normalnego działania. Z dniem
21.10.2020 r. działalność Klubu ponownie została zawieszona Decyzją Wojewody
Śląskiego aż do końca 2020 r.

Z działań, które zostały zrealizowane w ramach funkcjonowania Klubu Seniora
to:  terapia  zajęciowa:  zajęcia  z  rękodzieła  (florystyka,  szydełko,  tworzenie
biżuterii
z  żywic,  las  w  szkle,  grupa  kulinarna,  zajęcia  usprawniające  ruchowo  
i rekreacyjne. W czasie funkcjonowania Klubu zostały zorganizowane 2 wycieczki
dla Seniorów: do Goczałkowic, gdzie odwiedzono ogrody Kapias oraz do Rybnika
gdzie  odwiedzono  inny  Klub  Seniora,  a  następnie  zwiedzano  miasto  w  celu
poznania  historii.  Każdy  Senior  odwiedzający  Klub  Seniora  w  Bełsznicy  mógł
skorzystać  z  ciepłego i  zimnego napoju oraz poczęstunku.  Liczba osób objęta
wsparciem w ramach tego zadnia to 114 osób.  

 Udział Seniorów w Klubie Seniora "Senior+" pozwolił na pobudzenie aktywności
społecznej, rozwinięcie swoich zainteresowań i umiejętności, które miały wpływ
na podniesienie poziomu ich życia.  

Z  uwagi  na  czasowe  zawieszenie  działalności  Klubu całkowity  koszt  realizacji
zadania   zamknął  się  kwotą   89  196,93  zł,  w  tym  ze  środków  gminy
wykorzystano kwotę 53 518,16 zł., ze środków budżetu państwa wykorzystano
kwotę 35 678,77 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

W ramach małych grantów nie została przyznana żadna dotacja.

Na początku 2020 r. zorganizowane zostały tradycyjne spotkania noworoczne  
z  przedstawicielami  wszystkich  organizacji  pozarządowych  działających  na
terenie gminy, które były okazją do podziękowania za zaangażowanie i aktywny
udział  
w życiu społeczno - kulturalnym  i gospodarczym  gminy oraz do zapoznania się 
z charakterem ich działalności i problemami, z którymi się borykają.

W  ramach   współpracy  z  gminą  organizacje  pozarządowe  uzyskały  fachową
pomoc w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych. 

Biorąc pod uwagę założenia Programu współpracy Gminy Gorzyc z organizacjami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  oraz  środki  zaplanowane  



w  budżecie  gminy  na  jego  realizację,  a  także  ograniczenia  w  prowadzeniu
działalności organizacji pozarządowych związane z panującą od marca 2020 r.
epidemią, można przyjąć, że Program został zrealizowany.


