
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Iłowa 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

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

publicznego i o wolontariacie za rok 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iłowa, 21.05.2019 r. 

 



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

i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 i 245 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej 

 nr 331/7/XLII/17z dnia 7 listopada 2017  r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r. 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu JST sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Iłowa z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących 

podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu gminy,  

a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Na terenie Gminy Iłowa działają następujące organizacje pozarządowe: 

1.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie,  

2. Fundacja „Bory Dolnośląskie”, 

3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy, 

4. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Iłowej, 

5. Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” Konin Żagański, 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem”,  

7. Klub Piłkarski „Piast”,  

8. Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła”,  

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym,  

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Żagańskim,  

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowej, 

12.. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Czerna,  

13. Klub Sportowy „Akademia Sportu” Iłowa,  

Współpraca z organizacjami odbywała się na zasadach: 

1) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz 

zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczyły w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań 

publicznych; 

2) pomocniczości – zgodnie, z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych gminy 

odbywały się poprzez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast gmina podejmowała działania 

na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego; 



3) efektywności – w myśl, której gmina wykorzystywała współpracę z organizacjami pozarządowymi do 

realizacji zadań społeczno – ekonomicznych uwzględniając kryterium racjonalności i efektywności; 

4) jawności podejmowanych działań – zgodnie, z którą organy gminy udostępniały organizacjom 

pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest 

współpraca z tymi organizacjami; 

5) legalności – w myśl, której wszelkie działania organów gminy oraz organizacji pozarządowych odbywały 

się w granicach i na podstawie przepisów prawa; 

6) suwerenności stron – zgodnie, z którą gmina respektowała odrębność i suwerenność zorganizowanych 

wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym 

należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracowała z tymi organizacjami; 

7) uczciwej konkurencji – co oznacza, że gmina zlecała wykonywanie zadań publicznych w oparciu o otwarty 

konkurs ofert, natomiast przy wyborze ofert kierowała się oceną możliwości wykonania zadań przez oferentów 

oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego 

zakresu. 

Współpraca realizowana była w różnych formach, w tym m.in. poprzez: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 

aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie. 

W rocznym programie współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 

2018, określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz ze wskaźnikami, na podstawie których 

sporządzono niniejsze sprawozdanie. 

Ocenę efektywności realizacji Programu za rok 2018 dokonano w oparciu o wskaźniki określone  

w § 16 Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej nr 331/7/XLII/17 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018. 

I. Liczba skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego  



W roku 2018 poddanych do konsultacji było 39 projektów uchwał Rady Miejskiej w Iłowej. Projekty 

umieszczone były w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ilowa.info.pl). Ponadto projekt uchwały  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy 

zawodowego, terapeuty pedagogicznego został wysłany do konsultacji do: 

- Rady OPZZ Województwa Lubuskiego 

- NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zarząd Regionu Zielona Góra 

- FORUM Związków Zawodowych 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zostały przedstawione uwagi do projektów uchwał. 

I.  Liczba złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu: 5 

 

Zadanie Liczba ofert 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego  

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej 

 

3 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego  

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego 

1 

Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa 1 

 

II. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe:  

 

Zadanie Liczba organizacji 

pozarządowych 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego  

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej 

 

3 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego  

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego 

1 

Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa 1 

 

III. Liczba zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na ich 

realizację: 

 

Zadanie Wysokość środków 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego  

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej 

 

83 363,00 zł 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 

 o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego 

 

6 500,00 zł 

Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa 6 500,00 zł 

 

http://www.ilowa.info.pl/


 

 

 

 

IV. Wielkość finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez podmioty realizujące 

zlecone zadania programowe: 

Zadanie Wysokość środków 

finansowych 

Wysokość środków 

pozafinansowych 

Organizacja działalności szkoleniowej  

współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym 

dzieci i młodzieży na terenie Iłowej 

 

17 950,00 zł 

 

11 510,00 zł 

Organizacja działalności szkoleniowej  

i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym 

dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego 

 

 500,00 zł 

 

1500,00 zł 

Wyrównywanie szans życiowych dla osób 

niepełnosprawnych z Gminy Iłowa 

 

0,00 zł 

 

4 590,00 zł 

 

V.        Liczba inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe: 2. 

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej organizacja spotkania integracyjnego emerytów  

z Gminy Iłowa z partnerami z zagranicy. 

- Polski Związek Wędkarski Koło w Iłowej organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza 

oraz zawodów dla dzieci.  

VI. Liczba odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych: 171 osób: 

 

Zadanie Liczba osób uczestniczących w 

zadaniu 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej 

 

155 

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego 

o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina 

Żagańskiego 

 

6 

 

Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy 

Iłowa 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podsumowanie: 

 W roku 2018 r. gmina Iłowa przeznaczyła w ramach otwartych konkursów kwotę 96 636,00 zł  

w tym: 

-  83 363,00 zł na „Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze 

gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej”, 

- 6 500,00 zł na „Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze 

gminnym dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego”, 

- 6 500,00 zł na „Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa” 

Podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi na kwoty: 

- 6 500,00 zł z Towarzystwem Turystyczno – Sportowym „Orzeł” na realizację zadania „Organizacja 

działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na 

terenie Konina Żagańskiego”, 

- 44 044,00 zł. z Klubem Piłkarski „Piast” na realizację zadania „Organizacja działalności szkoleniowej  

i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej”, 

- 9 464 zł z Klub OYAMA KARATE FUDO na realizację zadania „Organizacja działalności szkoleniowej  

i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej”, 

- 29 885 zł z Akademią Sportu Iłowa na realizacje zadania „Organizacja działalności szkoleniowej  

i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży na terenie Iłowej”, 

- 6 500 zł ze Stowarzyszaniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem’ na realizacje zadania 

„Wyrównywanie szans życiowych dla osób niepełnosprawnych z Gminy Iłowa”. 

W ramach zadań organizacje pozarządowe realizowały następujące przedsięwzięcia: 

Akademia Sportu Iłowa: 

a)  przeprowadzono regularne treningi w ramach zajęć z piłki siatkowej w czterech grupach wiekowych dla 65 

uczestników oraz zorganizowano letni obóz sportowy w Kołobrzegu, 

b) utworzono nową najmłodszą grupę treningową, 

c) osiągnięto wysokie wyniki we współzawodnictwie międzyszkolnym, 

d) osiągniecia: 

- mistrzostwo powiatu żagańskiego w rozgrywkach szkół podstawowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018 r, 

- mistrzostwo powiatu żagańskiego w rozgrywkach gimnazjalnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018 r, 



- II miejsce „Czwórki” siatkowej w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Zielona Góra, 

Drzonków 2018 r.,  

- II i VI miejsce „Czwórek” siatkarskich w Ogólnopolskich Turnieju z okazji Odzyskania Niepodległości 

Sulechów 2018 r., 

- udział Akademii w turniejach orgaznizowanych przez kluby sportowe Żary, Żagań, Nowa Sól, Zielona Góra, 

Kożuchów, Drzonków, Szprotawa, Kostrzyn. 

W ramach dotacji sfinansowany został obóz w Kołobrzegu (transport, pobyt i koszty trenerów) na łączną kwotę 

29 855,00 zł  

Klub OYAMA KARATE FUDO: 

a) zorganizowano i przeprowadzano zawody karate rangi krajowej i międzynarodowej w dniu 07.04.2018 r., 

impreza trwale zagościła w kalendarzu imprez sportowych w Iłowej, 

b) udział w zawodach i warsztatach sportowych. 

W ramach dotacji sfinansowane zostały zawody, udział w szkoleniach i obozach, sprzęt sportowy oraz wyjazdy 

na zawody na łączną kwotę 9 464,00 zł 

Klub Piłkarski „Piast’  

a) objęto systematycznym szkoleniem drużyny piłki nożnej w przedziałach wiekowych – juniorzy starsi, 

trampkarze, młodzicy, orlicy, żacy, 

b) reprezentowano efekty szkolenia w rozgrywkach międzygminnych,  

c) organizowano wyjazdy na turnieje halowe organizowane w Żaganiu i Żarach, 

d) wprowadzono współpracę z ekstra ligowym Zagłębiem Lubin w temacie szkolenia adeptów piłkarskich  

w ramach akademii ekstraklasy. 

W ramach dotacji finansowane były płace kadry szkoleniowej, ubezpieczenie zawodników, transport, badania 

lekarskie, zakup sprzętu oraz organizacja meczy na łączną kwotę 44 044,00 zł 

Towarzystwo Turystyczno Sportowe ‘Orzeł”: 

a) organizowano zajęcia sportowe oraz mecze wyjazdowe, 

b) ustabilizowano wyniki sportowe na średnim poziomie, 

c) aktywizowano społeczność wiejską, 

d) zwiększono usportowienie u dzieci. 

W ramach dotacji sfinansowano sprzęt sportowy, organizację meczy, koszty kadry szkoleniowej na łączną 

kwotę 6 500,00 zł 

Stowarzyszanie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” 

a) poprawiono sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć taneczno-

ruchowych i kąpieli solnych,  

b) zintegrowano osoby niepełnosprawne ze sobą, nauczono budowania relacji z innymi osobami,  



c) umożliwiono budowanie poczucia własnej wartości i osobistego bezpieczeństwa.  

 

W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenia rehabilitanta oraz instruktora, transport oraz bilety do term na 

łączną kwotę 6 500,00 zł 

W roku 2018 zgłoszono jedną ofertę w trybie 19 a (tzn. z pominięciem procedury konkursowej), oferta złożona 

na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. 

”Oblicza przemocy” na kwotę 3 122, 00 zł.  W ramach zadania przeprowadzono warsztaty profilaktyczne 

dotyczące problemu przemocy, łącznie 12 warsztatów, w tym 6 na temat agresji słownej oraz 6 na temat 

przemocy.  

W 2018 r. Gmina Iłowa współpracowała z organizacjami pozarządowymi również w innych formach:  

W ramach inicjatywy lokalnej wsparcie otrzymali: 

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowej w kwocie 1 785,00 zł na organizację spotkania 

integracyjnego emerytów Gminy Iłowa z partnerami z zagranicy. 

- Polski Związek Wędkarski Koło w Iłowej w kwocie 5 000,00 zł na organizację zawodów 

wędkarskich o puchar Burmistrza oraz zawodów dla dzieci.  

Powyższe dofinansowania były realizowane w ramach realizacji uchwały Rady Miejskiej w Iłowej  

nr 114/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

W ramach wsparcia Ochotniczych Starzy Pożarnych dotacje celowe otrzymali: 

- OSP Iłowa w kwocie 5 600,00 zł w tym 900,00 zł na dofinansowanie zakupu węży pożarniczych, 

4 700,00 zł na zakup sprzętu hydraulicznego, 

- OSP Borowe 7 000,00 zł w tym 4 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego, 3 000,00 zł na zakup 

ubrań koszarowych, hełmów, butów specjalnych, 

- OSP Konin Żagański w kwocie 4 000,00 zł na dofinasowanie zakupu zestawu sprzętu 

hydraulicznego.  

Biorąc pod uwagę całoroczne działanie gminy i współpracujące organizacje pozarządowe należy 

stwierdzić, że planowane do osiągniecia w uchwale cele zostały zrealizowane. Wnioski z realizacji 

zadań w roku 2018 były również podstawą do opracowania programu na rok 2019.  


