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WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przedkłada się Radzie Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zwanego dalej Programem.  

Niezbędne konsultacje dotyczące ww. Programu przeprowadzone zostały  

z zachowaniem wytycznych zawartych w Uchwale nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej  

w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. Projekt Programu był poddany 

konsultacjom w terminie od 5 do 19 października 2017 r. poprzez udostępnienie  

w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Iwonicz-Zdrój wraz z formularzem zgłaszania uwag. Zainteresowane strony mogły 

zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu listownie w Biurze Obsługi Mieszkańca 

Urzędu Gminy oraz drogą mailową. W okresie wyznaczonym na konsultacje nie 

wpłynęły żadne uwagi, opinie ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku 

publicznego. Zgodnie z §3 pkt 5 Uchwały nr XLIII/396/2010 brak opinii nie stanowi  

o nieważności konsultacji. Program Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLI//272/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-

Zdroju z dnia 9 listopada 2017 r.  

Głównym celem Programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań gminy 

wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich 

realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym  

a organizacjami pozarządowymi. W celach szczegółowych uwzględniono współdziałanie 

Gminy z organizacjami zapewniające efektywne wykonywanie zadań publicznych, 

poprawę jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokajanie ich potrzeb, 

pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków 

pozabudżetowych, umacnianie poczucia współodpowiedzialności obywateli za 

społeczność lokalną i rozwój zasobów ludzkich, rozwój form dialogu społecznego m.in. 
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poprzez konsultowanie aktów prawa miejscowego, tworzenie korzystnych warunków 

dla istniejących organizacji, ożywianie społecznej aktywności mieszkańców. 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w oparciu o zasady 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności i wzajemnego poszanowania. Zgodnie z zasadą pomocniczości Gmina udzielała 

pomocy organizacjom w niezbędnym, uzasadnionym potrzebami wspólnoty zakresie, 

wspierając inicjatywy społeczne, które uznała za najbardziej efektywny sposób 

rozwiązywania problemów mieszkańców. Zasada suwerenności stron oznaczała, że 

stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowały się z poszanowaniem 

wzajemnej autonomii i niezależności swojej działalności statutowej. W myśl zasady 

partnerstwa Gmina gwarantowała podmiotom m.in. udział w planowaniu realizowanych 

zadań, określeniu sposobu ich realizacji oraz współpracę opartą na obopólnych 

korzyściach. Zgodnie z zasadą efektywności Gmina zlecała realizację swoich zadań 

publicznych organizacjom, a te gwarantowały, że wykonają je w sposób profesjonalny, 

efektywny, oszczędny i terminowy, zaś obie strony wspólnie dążyły do osiągnięcia 

najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych. Gmina dbała również, 

w myśl zasady uczciwej konkurencji i jawności, o zachowanie przejrzystości 

podejmowanych działań oraz informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo  

o ich przebiegu, w tym o udostępnianie informacji o zamiarach, celach, wysokości 

środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację zadań 

publicznych oraz kryteriach stosowanych przy wyborze ofert w konkursach.  

Program Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok realizowany 

był od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 01.01.2018 r. funkcjonowały następujące 

organizacje pozarządowe: 

a) kluby sportowe: LKS „Iwonka” Iwonicz, LKS Lubatowa, LKS Lubatówka, Iwonicki Klub 

Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju, Klub Sportów Siłowych „Gryf” w Iwoniczu-

Zdroju, 

b) Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Iwonicz, OSP Iwonicz-Zdrój, OSP Lubatowa, OSP 

Lubatówka,  
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c) stowarzyszenia: Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu-

Zdroju, Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Polskie Stowarzyszenie Sportu po 

Transplantacji w Iwoniczu-Zdroju, Stowarzyszenie „Iwonickie Wsparcie Oświaty”, 

Stowarzyszenie Sanato,  Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury 

Ludowej w Lubatowej, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ARES w Lubatowej, 

Towarzystwo Miłośników Lubatowej, Stowarzyszenie „Razem to skutecznie”  

w Iwoniczu,  

d) Koła Gospodyń Wiejskich: KGW Iwonicz, KGW Lubatowa, KGW Lubatówka,  

e) uczniowskie kluby sportowe: UKS „Partyzant” w Lubatowej, UKS „Kangur  

w Lubatówce, UKS „Beskid” w Iwoniczu-Zdroju.  

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

Współpraca finansowa Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegała na udzielaniu podmiotom 

dotacji celowych na realizację zadań własnych w formie: 

1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) zlecania klubom sportowym zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym 

organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie. 

Dotacje przyznawano w drodze otwartego konkursu ofert. W 2018 roku ogłoszono trzy 

otwarte konkursy ofert. Pierwszy z nich ogłoszono na realizację zadania publicznego  

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy 

Iwonicz-Zdrój w 2018 r. w trybie ustawy o sporcie. Na realizację tego zadania 

przeznaczono kwotę 125 000,00 zł. Współpraca finansowa Gminy z organizacjami 

pożytku publicznego polegała w tym wypadku na wsparciu realizacji zadania. Spośród 5 

ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy, 3 zostały zarekomendowane przez Komisję 

Konkursową do udzielenia dotacji. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano 

trzy umowy na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków 
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sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 r. Nazwy 

podmiotów oraz wysokość przekazanych dotacji przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Podmiot Kwota udzielonej dotacji Wkład finansowy 
własny oferenta 

1. IKN „Górnik” 30 000,00 zł 1600,00 zł 

2. LKS „Iwonka” Iwonicz 55 000,00 zł 2895,00 

3. LKS Lubatówka 39 000,00 zł 3000,00 zł 

 

Przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, oferenci zobowiązali się do 

wykonania zadań w zakresie i na zasadach określonych w umowie, natomiast Burmistrz 

Gminy Iwonicz-Zdrój zobowiązał się do przekazania na ten cel odpowiednich środków 

finansowych w formie dotacji. Liczba beneficjentów zadania tj. dzieci i młodzieży 

bezpośrednio korzystających z zajęć organizowanych przez podmioty dotowane 

wyniosła około 150 osób. 

 

Drugi otwarty konkurs ofert został ogłoszony w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na zadanie publiczne z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku – 

nazwa zadania: „Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubatowa oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym w tej dyscyplinie sportu”. W opiniowaniu ofert na to zadanie, zgodnie  

z zapisem art. 3 i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Z tego prawa skorzystało Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od 

zapomnienia” w Iwoniczu-Zdroju, delegując do prac Komisji swojego przedstawiciela. 

Do realizacji zadania publicznego w wyznaczonym terminie zgłosił się jeden oferent - 

LKS Lubatowa, z którym, po zakończeniu procedury konkursowej, została podpisana 

umowa. Na mocy tej umowy Gmina przekazała klubowi dotację w wysokości 16 000, 00 

zł. 

Trzeci konkurs ofert został ogłoszony na realizację zadania publicznego z zakresu 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych – zadanie pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi 

niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-
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Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2019 roku”. Zlecenie realizacji ww. zadania 

publicznego odbyło się w trybie powierzenia zadania organizacji pozarządowej czyli 

całkowitego sfinansowania zadania przez Gminę bez wymagania środków finansowych 

własnych od wyłonionego w konkursie podmiotu. Na realizację tego zadania 

przeznaczono kwotę 13 000,00 zł. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta 

złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Krośnie. W wyniku postępowania konkursowego ten właśnie 

podmiot został wyłoniony do świadczenia usług transportowych w 2019 roku. 

Poza wspieraniem organizacji pozarządowych dotacjami przyznawanymi  

na podstawie otwartego konkursu ofert Gmina udzielała organizacjom także pomocy 

finansowej na przedsięwzięcia krótkoterminowe wpisujące się w promocję gminy oraz 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ze środków przeznaczonych 

na promocję gminy skorzystały w 2018 roku następujące organizacje: 

1. Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Lubatowej - 

3000,00 zł  

2. KGW Lubatowa – 500, 00 zł 

3. KGW Iwonicz – 1378,00 zł  

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju – 6500, 00 zł  

5. Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji w Iwoniczu-Zdroju - 1000, 00 zł  

6. Klub Sportów Siłowych „Gryf” w Iwoniczu-Zdroju – 4 000 zł, 

Ze środków zabezpieczonych na profilaktykę uzależnień wsparto następujące 

organizacje: 

1. LKS Lubatowa - 5000,00 zł, 

2. UKS „Partyzant” – 7000,00 zł.  

Wszystkie ww. kwoty przyznawane były na podstawie pisemnych uzasadnionych 

wniosków zainteresowanych podmiotów. 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Współpraca pozafinansowa odbywała się w następujących formach: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, m.in. poprzez publikowanie na stronie internetowej Gminy ważnych dla 

podmiotów informacji, 
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2) prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Iwonicz-Zdrój, 

3) konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących ich działalności statutowej, 

4) organizowanie wyjazdów na spotkania poświęcone działalności ngo oraz udzielanie 

pomocy merytorycznej, 

5) udzielanie wsparcia podmiotom poprzez zamieszczanie informacji na temat 

przedsięwzięć przez nie realizowanych na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój, 

6) promowanie dobrego wizerunku podmiotów oraz ich działalności,  

7) udostępnianie podmiotom obiektów i pomieszczeń gminnych (m.in. Amfiteatr, boisko 

do piłki plażowej) na potrzeby prowadzonej przez nie działalności statutowej, 

8) nieodpłatne przekazywanie podmiotom materiałów promocyjnych Gminy Iwonicz-

Zdrój. 

W celu szybkiego i bezpośredniego dotarcia z informacją do organizacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 r. prowadzona była zakładka 

adresowana do podmiotów, służąca do zamieszczania informacji istotnych z punktu 

widzenia działalności prowadzonej przez te podmioty, w tym projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, które poddane 

były konsultacjom.  

Gmina Iwonicz-Zdrój promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane 

przez nie działania na stronie internetowej www. iwonicz-zdroj.pl. W 2018 r. na stronie 

pojawiały się m.in. artykuły o osiągnięciach zawodników IKN „Górnik” i KSS „Gryf”, 

nagrodzie „NGO Wysokich Lotów” dla Polskiego Stowarzyszenia Sportu po 

Transplantacji” oraz Kursie Wokalistyki Operowej współorganizowanym przez 

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”.   

 W ramach współpracy pozafinansowej działalność podmiotów wspierana była również 

poprzez nieodpłatne przekazanie im materiałów promocyjnych gminy, które rozdawane 

były następnie podczas konkursów, festynów i spotkań organizowanych przez 

stowarzyszenia.  
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Forma organizacyjna realizowana była m.in. poprzez prowadzenie wspólnych 

uroczystości lokalnych i imprez kulturalnych, użyczanie pomieszczeń, środków 

transportu, sprzętu technicznego w celu realizacji poszczególnych zadań, w tym różnego 

rodzaju spotkań.  

W 2018 r. Gmina Iwonicz-Zdrój pokryła koszty dojazdu i uczestnictwa organizacji 

pozarządowych w II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, które odbyło się 9 czerwca 

2018 r. Organizacje biorące udział w wydarzeniu prezentowały na przygotowanych 

przez siebie stoiskach rękodzieło, potrawy, foldery i publikacje. Spotkanie było dla nich 

okazją do zaprezentowania się poza gminą, nawiązania kontaktów i współpracy  

z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Beskidu Niskiego, a także do 

uczestnictwa w debacie poświęconej problemom, z jakimi borykają się organizacje 

pozarządowe. 

Przy udziale finansowym gminy oraz nieocenionym wkładzie osobowym Iwonickiego 

Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” i Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu  

mogło się odbyć szkolenie „Bezpieczny Senior. Edycja 2018” skierowane do wszystkich 

seniorów z terenu gminy Iwonicz-Zdrój oraz przebywających w niej kuracjuszy. 

Głównymi organizatorami imprezy była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz 

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej, jednakże wydarzenie nie mogłoby mieć 

miejsca bez zaangażowania ww. gminnych organizacji i wsparcia finansowego gminy. 

Impreza była wzorcowym przykładem współdziałania samorządu i trzeciego sektora na 

rzecz szerszej grupy mieszkańców.  

Samorząd sfinansował również udział gminnych organizacji pozarządowych w III Forum 

Obywatelskim, które odbyło się 1 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z udziałem premiera Piotra Glińskiego 

i dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka. Na Forum poruszano ważne zagadnienia 

dotyczące zmian przepisów dotyczących NGO, prawnych uwarunkowań dla organizacji 

pozarządowych czy zmian we wzorach ofert, umów i sprawozdań w związku z realizacją 

zadań publicznych. Była to dla stowarzyszeń okazja do zaktualizowania wiedzy na temat 

prowadzenia organizacji, przysługujących im praw i ułatwień, oraz możliwość 

zadawania pytań i rozwiewania prawnych wątpliwości poprzez analizę konkretnych 



9 
 

przypadków. Na co dzień organizacje najczęściej nie są w stanie samodzielnie 

sfinansować wyjazdu na szkolenia z ich dziedziny działalności.  

PODSUMOWANIE 

Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia 

mieszkańców. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju 

demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych 

inicjatyw, jak również wspieranie działań podejmowanych przez samorząd, w istotny 

sposób wzbogacają jego działalność na rzecz mieszkańców. Najważniejszym celem 

Programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań gminy wynikających  

z przepisów prawa poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a trzecim 

sektorem. Realizacja Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami 

pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2018 była możliwa dzięki zachowaniu zasad pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, jawności i wzajemnego poszanowania. Organizacje 

pozarządowe wniosły spory wkład w realizację poszczególnych projektów, tak 

finansowy, jak i pozafinansowy (głównie aktywność wolontariuszy i członków 

organizacji). Należy podkreślić, że rok 2018 był kolejnym rokiem rozwijania 

współpracy, która pozwala na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest 

poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. Pozytywne nastawienie, chęć 

współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom 

pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje. Realizacja 

Programu daje podstawy sądzić, że przyczynia się on do większej aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych oraz bardziej gospodarnego wykorzystania środków 

publicznych. Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu 

przez Gminę realizowanych przez nie zadań publicznych tworzy się aktywne 

partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem. Bardzo ważne jest 

więc dalsze budowanie i utrwalanie podstaw systematycznej współpracy administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi. 

 

Opracowała: 

Agnieszka Florian-Hubenko 
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Wykaz wydarzeń, akcji, imprez organizowanych/współorganizowanych przez 

Gminę Iwonicz-Zdrój przy współpracy organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz wydarzeń 

pozagminnych, w których uczestniczyły, przy pomocy finansowej gminy, 

organizacje pozarządowe z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój 

 

Lp. Nazwa wydarzenia Termin 

1. XX Gminny Przegląd Kolęd,  Pastorałek i Obrzędów 

Bożonarodzeniowych – Dom Ludowy w Iwoniczu 

06.01.2018 r. 

2. Noworoczny Koncert Chórów w Iwoniczu-Zdroju 21.01.2018 r. 

3. 25-lecie Zespołu Lubatowianie. Biesiada „Na Lubatowską nutę” 

– Dom Ludowy w Lubatowej 

27.01.2019 r.  

4. Dzień Kobiet – Dom Ludowy w Lubatowej 08.08.2018 r. 

5. Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” – Iwonicz-Zdrój 

13.03.2018 r. 

6. XVI Prezentacja Obrzędów i Zwyczajów Wielkanocnych – 

Iwonicz-Zdrój 

25.03.2018 r. 

7. XIII Imieniny Miasta – Iwonicz-Zdrój 20.05.2018 r. 

8. Piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje” - Iwonicz 03.06.2018 r. 

9. II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego – Szczawne-Kulaszne 09.06.2018 r. 

10. Szkolenie „Bezpieczny Senior. Edycja 2018” – Dom Ludowy  

w Iwoniczu 

21.06.2018 r. 

11. Świętojański Wianek 23.06.2018 r. 

12. VIII Festiwal Pieroga – Iwonicz-Zdrój 24.06.2018 r. 

13. Wieczór Muzyki i Poezji przy źródle Bełkotka – Iwonicz-Zdrój 08.07.2018 r.  

14. Kurs Wokalistyki Operowej – Iwonicz, Iwonicz-Zdrój 07. – 17. 07. 

2018 r. 

15. X Dziecięcy Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych 

19 – 26.07. 

2018 r. 

16. III Barwy Pogranicza – Iwonicz-Zdrój sierpień 

17. III Forum Obywatelskie - Rzeszów 01.09.2018 r. 

18. I Mistrzostwa Gminy Iwonicz-Zdrój w piłce plażowej – 

Iwonicz-Zdrój 

09.09.2018 r. 

19. IV Festiwal Ziemniaka, Cebuli i Nalewki – Iwonicz-Zdrój wrzesień 
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20.  Zawody „I ty możesz zostać biathlonistą dla Niepodległej – 

Iwonicz-Zdrój 

05.10.2018 r. 

21. XI Festiwal im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego – Iwonicz-

Zdrój 

25. 11.2018 r. 

22. Gminne obchody Święta Niepodległości – Iwonicz-Zdrój 11.11.2018 r. 

23. XII Kiermasz Bożonarodzeniowy – Iwonicz-Zdrój 16.12.2018 r. 

 

 

 


