
SPRAWOZDANIE  

z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 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 2022 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  2021  przyjęty  został  przez  Radę  Gminy  Gorzyce  w  dniu

26.10.2020 r. Uchwałą Nr XIII/204/20. W programie tym jako priorytety we współpracy  

z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2021  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 na zadania z zakresu "Ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej"

w  2021 r. przeznaczono kwotę 90 000,00 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 realizowanego

zadania objęto opieką mieszkańców Gminy Gorzyce potrzebujących wsparcia w zakresie

usług socjalno-opiekuńczych i usług rehabilitacyjnych. W ubiegłym roku wykonano zabiegi

z zakresu fizykoterapii oraz rehabilitacji w gabinecie i w domu pacjenta w ilości 33.386

zabiegów stacjonarnych oraz 9 wizyt domowych. Ogółem pomocą w tym zakresie objęto

ponad  1000  osób.  Ponadto  prowadzono  wypożyczalnię  sprzętu  rehabilitacyjnego  

i  utrzymywano  ten  sprzęt  w  ciągłej  gotowości.  Dla  starszych,  samotnych  czy

niepełnosprawnych  mieszkańców  gminy  dowożono  żywność  i  prowadzono  usługi



opiekuńcze. Łącznie dostarczono ponad 6000 obiadów, natomiast opiekun środowiskowy

objął  opieką 4 osoby. Prowadzono również poradnictwo dla osób starszych w zakresie

kontaktu  z  instytucjami  mogącymi  poprawić  ich  stan  zdrowia  oraz  polepszyć  warunki

socjalnobytowe.

W ramach małych  grantów nie została przyznana żadna dotacja.

Ze względu na stan  epidemii  w 2021 r.  nie zostały  również  zorganizowane tradycyjne

spotkania  noworoczne  z  przedstawicielami  wszystkich  organizacji  pozarządowych

działających na terenie gminy.

W  ramach   współpracy   organizacje  pozarządowe  uzyskały  pomoc  w   pozyskiwaniu

funduszy  ze  źródeł  zewnętrznych.  Udzielono  porad  pszczelarzom,  kołom  gospodyń

wiejskich, stowarzyszeniom, klubom sportowym.

Ze względu na stan epidemii i ograniczenia z nim związane współpraca z organizacjami

pozarządowymi  w 2021  r.  była  prowadzona  w mniejszym zakresie,  jednak biorąc  pod

uwagę założenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z  organizacjami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego oraz zaplanowane środki w budżecie gminy na realizację

można przyjąć, że Program został zrealizowany.


