
SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2021 ROK

Uchwałą Nr XXIV/182/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2020 roku został

przyjęty  roczny  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Zgodnie z ustawą z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z

2020r.,  poz.  1057), roczny  program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  zawierał  w

szczególności:

1. cele współpracy,

2. zasady współpracy, 

3. zakres przedmiotowy,

4. formy współpracy,

5. priorytetowe zadania publiczne,

6. okres realizacji programu,

7. sposób realizacji programu,

8. wysokość środków planowanych na realizację programu,

9. sposób oceny realizacji programu,

10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,

11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert.

W zakresie współpracy finansowej i  poza finansowej Gminy z w/w organizacjami i  podmiotami

zostały uchwalone następujące działania:

W zakresie ochrony i promocji zdrowia.

1)  Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja w wysokości

12.200 zł.  

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” objęło opieką chorych w terminalnej fazie choroby

nowotworowej. Działania te przyczyniły się do poprawienia jakości życia i łagodzenia dolegliwości

związanych z zaawansowaną chorobą nowotworową. Chorzy z terenu gminy Żarów zostali objęci

bezpłatną opieką lekarską i pielęgniarską. Lekarz odwiedzał chorych w ich domach, mimo trudnej

sytuacji pandemicznej podopieczni nie pozostawali bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Rodziny

chorych mieli możliwość wypożyczenia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego, który na bieżąco był
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naprawiany  i  konserwowany.  Zakupiono  niezbędne  środki  medyczne  i  dezynfekcyjne.  Z  terenu

Gminy Żarów zapisano 6 osób. 

2) Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów - dotacja w wysokości 15.000

zł. 

Żarowskie  Stowarzyszenie  „Edukacja”  zorganizowało  dofinansowanie  do usług  rehabilitacyjnych

dla łącznie 216 mieszkańców gminy Żarów. Dofinansowanie umożliwiło lepszy dostęp do świadczeń

rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Żarów. Często są to osoby starsze i samotne.

W dniu  29  listopada  2012  roku  Rada  Miejska  w  Żarowie  Uchwałą  nr  XXIX/217/2012

określiła  warunki  i  tryb  finansowania  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy  Żarów.  W związku  z

powyższym została przyznana dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju

sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku, na terenie Gminy Żarów:

1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa, w wysokości 19.000 zł, dla

TKKF „Chemik” Żarów.

W ramach realizacji zadania publicznego klub zorganizował i prowadził system współzawodnictwa

sportowego dla dzieci i młodzieży. Organizowano zawody i turnieje sportowe w piłce siatkowej.

Adresatami zadania byli młodzież oraz dorośli z gminy Żarów. Klub przyczynił się do popularyzacji

sportu i organizacji zawodów i turniejów. Zespoły trenowały w hali GCKiS w Żarowie dwa razy w

tygodniu.  W roku 2021 odbyły się turnieje w Wieruszowie,  Katowicach i Dzierżoniowie.  TKKF

Chemik był organizatorem turnieju w Żarowie w czerwcu, we wrześniu i w październiku.

2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych

dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej, w wysokości 6.000 zł dla KS Silesia

Żarów.

W ramach realizacji zadania Klub Sportowy Silesia Żarów w 2021 roku brał udział w ligowych

rozgrywkach piłki nożnej klasy B seniorów, Okręgowej młodzika, Terenowej młodzika, Ligii Orlika,

Żaka i Skrzata oraz organizował treningi, zabawy i turnieje dla najmłodszych. Gmina Żarów jest

przez  klub  i  kibiców  promowana  na  meczach  wyjazdowych  w  innych  gminach.  Dzieci  mogły

aktywnie spędzać czas podczas treningów, meczów oraz turniejów. 

3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów  w  Łażanach,  w  wysokości  14.000  zł  dla  Ludowego  Klubu  Sportowego  „Zryw”  w

Łażanach.

Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Łażanach. zorganizował  rozgrywki w ramach klasy B. Klub

przyczynił się do promowania zdrowego trybu życia oraz aktywnie uczestniczył w przygotowaniach

do rozgrywek. Rozegrano 16 meczy ligowych oraz prowadzone były treningi.
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4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości 5.500 zł  dla

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.

W  ramach  realizacji  zadania  zgodnie  z  założeniami  prowadzono  zajęcia  mające  na  celu

umożliwienie  pożytecznego  sposobu  spędzania  czasu  przez  udział  w  zajęciach  w  modelarni.

Kontynuowano zajęcia w modelarni regularnie 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo w zależności od

potrzeb modelarzy budujących modele na konkursy modelarskie. W trakcie zajęć uczestnicy mieli

możliwość poznać różne rodzaje materiałów stosowanych w modelarstwie, sposoby ich obróbki oraz

narzędzi i obrabiarek oraz mieli możliwość budowy modeli o różnym stopniu trudności. W zajęciach

brało udział 15-20 uczestników. 

5.  Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  szachy,  w  wysokości  18.000  zł  dla

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.

W 2021 roku w klubie prowadzone były zajęcia nauki i doskonalenia gry w szachy z dziećmi, w

których udział brało blisko 30 osób. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Goniec” organizował zajęcia

nauki  gry  w  szachy,  turnieje  szachowe na  terenie  Gminy  Żarów.  Klubu  szachowy startował  w

rozgrywkach ligowych oraz zawodnicy klubu brali  udział  we współzawodnictwie sportowym na

terenie  całego  kraju.  GLKS Goniec  Żarów brał  udział  w IV Lidze  Wałbrzyskiej,  Drużynowych

Mistrzostwach  Dolnego  Śląska,  Drużynowych  Mistrzostwach  Polski,  III  Dolnośląskiej  Lidze

Juniorów,  Drużynowych  Mistrzostwach  Juniorów  w  szachach  szybkich.  Zawodnicy  klubu

rywalizowali  w  kilkunastu  turniejach  szachowych,  w  tym  w  Makroregionalnych  Mistrzostwach

Młodzików i Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych i szybkich.

6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów w Kalnie, w wysokości 10.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.

Klub sportowy realizował zadanie poprzez udział w ligowych rozgrywkach B klasy piłki nożnej oraz

organizację treningów. Młodzież i dorośli gminy integrowali się poprzez udział w meczach.  LKS

„Błyskawica” Kalno rozegrał mecze ligowe piłki nożnej, 12 meczy w rundzie wiosennej ligi i 11 w

rundzie jesiennej ligi. Raz w tygodniu odbywały się treningi drużyny na boisku w Kalnie. 

7. Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w  gminie  Żarów,  ze

szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych, w wysokości

129.000 zł dla Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów.

KS „Zjednoczeni” Żarów zorganizował zajęcia treningowe oraz współzawodnictwo sportowe dla

dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej. W zajęciach brało udział ok

120 dzieci i  młodzieży z Gminy Żarów. Pomimo trwania pandemii klub nieprzerwanie szkolił  i

uczestniczył w rywalizacji  ligowej  na wszystkich szczeblach wiekowych. Zajęcia  prowadzone w

grupach szkoleniowych miały na celu podnoszenie umiejętności piłkarskich, usprawnienie ruchowe
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najmłodszych  pokoleń  mieszkańców  naszej  gminy  oraz  organizację  czasu  wolnego  poprzez

tworzenie okazji do rekreacyjno – sportowego realizowania swoich zainteresowań. 

8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów w Wierzbnej, w wysokości 13.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka”

Wierzbna.

LKS  „Wierzbianka”  Wierzbna  organizował  zawody  sportowe,  które  pozwoliły  aktywnie

uczestniczyć  społeczności  lokalnej  w  wydarzeniach  sportowych.  Drużyna  uczestniczyła  w

rozgrywkach  w  klasie  A przy  Okręgowym  Związku  Piłki  Nożnej  w  Wałbrzychu.  W  ramach

rozgrywek klub rozegrał 8 spotkań kontrolnych oraz 16 spotkań ligowych. Treningi odbywały się raz

w tygodniu.

9.  Dotacja  na działania  z  zakresu rozwoju sportu  –  współzawodnictwo szkolne w różnych

dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w wysokości 14.000 zł dla Uczniowskiego Ludowego

Klubu Sportowego „Piast 2008” w Żarowie. 

ULKS „Piast 2008” zorganizował zajęcia pozalekcyjne, uczestniczył w zawodach na terenie gminy,

Powiatu i Dolnego Śląska oraz organizował i prowadził imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z

gminy Żarów. W realizacji zadania brała udział młodzież szkolna około 180 osób, w trakcie zajęć

rekreacyjno – sportowych pozalekcyjnych ok. 60 oraz w zawodach międzyszkolnych ok. 120.  W

ramach  realizowanego  zadania  poszerzono  zainteresowania  sportowe  i  umiejętności  ruchowe

uczniów szkoły podstawowej, zapewniono wszechstronny rozwój psychomotoryczny i wytworzenie

pożądanych postaw wobec partnera i przeciwnika oraz zintegrowano dzieci i młodzież naszej gminy

z rówieśnikami z innych szkół powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. 

10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów  w  Mrowinach,  w  wysokości  16.500  zł  dla  Ludowego  Klubu  Sportowego  „Zieloni”

Mrowiny.

Klub  sportowy  brał  udział  w  ligowych  rozgrywkach  piłki  nożnej  oraz  meczach  towarzyskich,

popularyzował zdrowy, aktywny ruchowo i społecznie tryb życia oraz promował Gminę Żarów na

zewnątrz. Podopieczni klubu uczestniczyli w rozgrywkach w ramach klasy A. W okresie od lutego

do grudnia Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Mrowiny wziął udział w 18 meczach ligowych. Mecze

wzbudziły zainteresowanie młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi Mrowiny, a także sąsiednich

wsi z terenu gminy Żarów.

Gmina  Żarów tworząc  warunki  sprzyjające  rozwojowi sportu  realizowała  cel publiczny, w

zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w szczególności

dzieci i młodzież,
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2) osiągnięcia wyższych wyników sportowych,

3)  zwiększenia  dostępności  społeczności  lokalnej  do  działalności  sportowej  prowadzonej  przez

kluby sportowe,

4)  poprawy  kondycji  fizycznej  i  zdrowia  psychicznego  mieszkańców  poprzez  uczestnictwo  w

aktywnym stylu życia,

5) promocji sportu i aktywnego stylu życia,

6)  umożliwienia  dostępu  do  różnorodnych  form  aktywności  sportowej  jak  największej  liczbie

mieszkańców Gminy Żarów, w szczególności dzieci i młodzież.

Przyjęty uchwałą roczny program współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok określił zakres zadań

przewidzianych do realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie. Mieściły się w nim zadania z zakresu m.in.:

- pomocy społecznej (pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,   organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla

dzieci i młodzieży, organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych),

-  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  (szkolenia  sportowe  dzieci  i  młodzieży,  promocja

sportu,  organizacja  imprez,  zawodów, rozgrywek sportowych i  rekreacyjnych,  działania na rzecz

rozwoju  współzawodnictwa  sportowego,  wspieranie  rozgrywek  sportowych  we  wszystkich

dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży),

- ochrony i promocji zdrowia (edukacja w zakresie ochrony zdrowia i zasad udzielania pierwszej

pomocy,  promocja  zdrowego  stylu  życia,  działania  profilaktyczne  w  zakresie  zapobiegania

chorobom nowotworowym oraz wczesnego ich wykrywania).

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych zadań. Podmioty

realizujące zadania mogły korzystać ze wszystkich dostępnych lokali na terenie gminy Żarów, m. in.

hal sportowych, szkół, GCKiS, biblioteki i innych placówek. 

W 2021 roku, Gmina Żarów przekazała  organizacjom pozarządowym na realizację zadań

publicznych dotacje celowe w wysokości 272.200 zł. 
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WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE W 2021 ROKU

L.p.

Nazwa organizacji, z którą zawarto
umowę na realizację zadania

publicznego w 2021 roku
Data zawarcia umowy Kwota dotacji 

przyznanej

1. TPCh „Hospicjum” w Świdnicy 04.01.2021r. 12.200 zł

2.
Żarowskie Stowarzyszenie

„Edukacja” 04.01.2021r. 15.000 zł

3. TKKF „Chemik” w Żarowie 04.02.2021r. 19.000 zł

4. KS Silesia Żarów 04.02.2021r. 6.000 zł

5. LKS „Zryw” Łażany 04.02.2021r. 14.000 zł

6. ULKS „Harcek” Żarów 04.02.2021r. 5.500 zł

7. GLKS „Goniec” Żarów 04.02.2021r. 18.000 zł

8. LKS „Błyskawica” Kalno 08.02.2021r. 10.000 zł

9. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów 04.02.2021r. 129.000 zł

10. LKS „Wierzbianka” Wierzbna 04.02.2021r. 13.000 zł

11. ULKS „Piast 2008” Żarów 04.02.2021r. 14.000 zł

12. LKS „Zieloni” Mrowiny 04.02.2021r. 16.500 zł

Razem 272.200 zł
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