Goczałkowice-Zdrój, maj 2021r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok
2020
I. Realizacja programu – informacje ogólne
Program współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2020 został uchwalony
przez Radę Gminy w dniu 26 listopada 2019r. – Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój. Program ten był konsultowany z organizacjami społecznymi w okresie
od dnia 25 października 2019r. do dnia 4 listopada 2019r., zgodnie z uchwałą Nr
XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa
Śląskiego Nr 200, poz. 3052).
W budżecie gminy na 2020r. przyjętym uchwałą Nr XV/88/2019 Rady Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 30 grudnia 2019r. zabezpieczono na jego realizację 424.450 zł
w następujących działach:
1) 851 - ochrona zdrowia - 98.150 zł
2) 855 - opieka nad dziećmi do lat 3 - 180.000 zł
3) 926 - kultura fizyczna i sport - 130.000 zł
4) 801 - oświata i wychowanie - 16.300 zł
Dla porównania: wielkość środków w budżecie gminy na realizację zadań w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, w latach poprzednich:
2019r. - 405.500 zł
2018r. - 367.590 zł
2017r. - 369.129 zł
2016r. - 349.968 zł
2015r. - 81.030 zł
2014r. - 92.500 zł
2013r. - 52.520 zł
2012r. - 52.520 zł
2011r. - 49.000 zł
2010r. - 54.800 zł
2009r. - 87.500 zł
2008r. - 83.000 zł
2007r. - 86.000 zł
2006r. - 75.500 zł
W 2020r. przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności gminy GoczałkowiceZdrój były zadania własne gminy w następujących obszarach:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym:
a)
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na
celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia
mieszkańców
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b)
c)
d)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym wraz z dowozem,
sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi
oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z
upośledzeniem umysłowym,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o
bazę sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów,
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy
Goczałkowice-Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez
wspieranie realizacji programów szkoleniowych w różnych dyscyplinach,
ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz
pływania,
b) wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów
sportowo-rekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu,
systematyczne szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa
sportowego i udział drużyn sportowych w rozgrywkach piłkarskich
ligowych,
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży,
b) prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz
pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,
c) wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące
abstynencję osób uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach
kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
a) wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury,
b) organizacja imprez rekreacyjnych i innych przedsięwzięć służących
zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w tym zakresie
c) promocja tradycji ora dorobku kulturalnego miejscowości
w zakresie edukacji, oświaty i wychowania: organizacja dowozu uczniów
niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki
podczas przejazdu
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.

W zakresie zadań publicznych określonych w punkcie 6 współpraca obejmowała możliwość
uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym zlecania opieki w formie żłobka podmiotom, o
których mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
W ramach realizacji programu ogłoszono 6 konkursów na realizację zadań publicznych:
1)
1 konkurs na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Konkurs ogłoszono 9 grudnia 2019r.; Zarządzenie nr 0050/179/2019
Do konkursu przystąpiły 4 organizacje. Złożono 4 oferty. Przyznano dotacje 3 organizacjom
na łączną kwotę 95.448 zł. Jedna oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2)

3 konkursy na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
-) pierwszy konkurs ogłoszono w dniu 10 marca 2020r., Zarządzenie nr 0050/33/2020.
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Do konkursu przystąpiły 2 organizacje. Złożono 2 oferty. Przyznano dotację jednej
organizacji na kwotę 37.100 zł. Drugą ofertę odrzucono ponieważ nie spełniała kryteriów
formalnych podanych w ogłoszeniu o konkursie.
-) drugi konkurs ogłoszono w dniu 30 maja 2019r., Zarządzenie nr 0050/93/2020.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja. Złożona jedną ofertę. Oferta nie spełniała
wymogów zawartych w ogłoszeniu, w związku z tym oferta nie została dopuszczona do
oceny merytorycznej. Konkurs unieważniono Zarządzeniem nr 0050/110/2020 z dnia 20
sierpnia 2020r.
-) trzeci konkurs ogłoszono w dniu 20 sierpnia 2020r., Zarządzenie nr 0050/109/2020.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja. Złożona jedną ofertę. Wnioskodawcy przyznano
dotację w kwocie 59.510 zł.
3)

1 konkurs na realizację zadań w zakresie działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:
Zadania w tym obszarze dotyczyły organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.
Konkurs ogłoszono 9 grudnia 2019r., Zarządzenie nr 0050/180/2019.
Do konkursu przystąpiły 2 podmioty uprawnione, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Złożono 2 oferty. Przyznano dotacje obu
uprawnionym podmiotom na łączną kwotę 180.000 zł.
4)
1 konkurs na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Zadania w tym obszarze dotyczyły organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do
placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
Konkurs ogłoszono 9 grudnia 2019r., Zarządzenie nr 0050/181/2019.
Do konkursu przystąpił 1 uprawniony podmioty uprawniony. Złożono 1 oferty. Przyznano
dotację w kwocie 16.224 zł.
Postępowania konkursowe prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020r.
W 2020r. zawarto 8 umów dotacji z 6 organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na kwotę 208.284 zł oraz 2 umowy z podmiotami uprawnionymi, o których
mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 na kwotę
180.000 zł. Łączna kwota przyznanych dotacji w 2020r. wyniosła 388.284 zł
Oferty na realizację zadań publicznych oceniały komisje konkursowe. Skład poszczególnych
komisji konkursowych ustalano zarządzeniem Wójta Gminy. W związku z brakiem
zainteresowania pracą w komisjach konkursowych ze strony organizacji pozarządowych, w
2020r. w skład komisji wchodzili wyłącznie pracownicy Urzędu.
Oferty na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych rozpatrywała i oceniała Komisja Konkursowa powołana
Zarządzeniem nr 0050/6/2020 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 stycznia 2020r.
Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej złożone w pierwszym konkursie rozpatrywała i oceniała
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 0050/46/2020 Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 1 kwietnia 2020r.
Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej złożone w drugim i trzecim pierwszym konkursie
rozpatrywała i oceniała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 0050/103/2020
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 sierpnia 2020r.
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Do rozpatrywania i oceniania oferty uprawnionych podmiotów na realizację zadań w
zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka powołano Komisję Konkursową zarządzeniem nr 0050/4/2020 Wójta
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 stycznia 2020r.
Oferty na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania rozpatrywała i oceniała
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 0050/5/2020 Wójta Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 3 stycznia 2020r.
W związku z realizacją Programu wydano 4 zarządzenia w sprawie naboru kandydatów na
członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w
otwartych konkursach na realizację zadań publicznych:
1. Zarządzenie nr 0050/184/2019 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia
2019r., zarządzenie dotyczyło naboru kandydatów do komisji oceniającej oferty na
realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
2. Zarządzenie nr 0050/186/2019 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia
2019r., zarządzenie dotyczyło naboru kandydatów do komisji oceniającej oferty na
realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3. Zarządzenie nr 0050/183/2019 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia
2019r., zarządzenie dotyczyło naboru kandydatów do komisji oceniającej oferty na
realizację zadań w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
4. Zarządzenie nr 0050/185/2019 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10 grudnia
2019r., zarządzenie dotyczyło naboru kandydatów do komisji oceniającej oferty na
realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 20 grudnia 2019r. Informacje o naborze
kandydatów zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Organizacje nie zgłosiły żadnych kandydatów do pracy w Komisji.
Wykorzystanie środków budżetu gminy w 2020r. (w oparciu o zawarte umowy):
1) 851 - ochrona zdrowia - 95.450 zł
2) 926 - kultura fizyczna i sport - 96.610 zł
3) 855 - opieka nad dziećmi do lat 3 - 180.000 zł
(działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka)
4) 801 – oświata i wychowanie - 16.224 zł
Razem wykorzystanie środków - 388.284 zł
Wskaźnik wykorzystania środków - 91,48 %
Na wskaźnik ten wpłynęła głównie realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu; w
tym obszarze działalności ogłaszano 3 konkursy, zawarto 2 umowy dotacji przy czym drugą
umowę na kwotę 59.510 zł zawarto dopiero we wrześniu 2020r.
II. Realizacja programu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
1)
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu
utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,
2)
kompleksową pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym wraz z dowozem,
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2)
3)

sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w
terminalnym okresie choroby nowotworowej,
działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z
upośledzeniem umysłowym.

Ogłoszono 1 konkurs. Do konkursu przystąpiły 4 organizacje. Złożono 4 oferty. Jedna oferta
nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. Przyznano dotacje 3 organizacjom na
łączną kwotę 95.448 zł.
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Pszczynie z siedzibą w Piasku
43-211 Piasek ul. Dworcowa 27
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. - „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjnoterapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy GoczałkowiceZdrój, wraz z dowozem”
Powyższe zadanie realizowano w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu - 81.656 zł
Wnioskowana kwota dotacji - 65.148 zł
Przyznana kwota dotacji - 65.148 zł
Umowa dotacji nr, OSO.526.4.2020 z dnia 13.01.2020r.
Do umowy zawarto aneks nr 1 w dniu 15.06.2020r. Aneks dotyczył terminu przekazania II
transzy dotacji.
Dotację przekazano w trzech transzach: w dniu 17.01.2020r. – 21.716 zł.; w dniu
17.06.2020r.
– 21.716 zł.; w dniu 14.09.2020r. – 21.7156 zł. Przekazanie drugiej transzy nastąpiło po
złożeniu sprawozdania częściowego w dniu 02.06.2020r. Przekazanie trzeciej transzy
nastąpiło po złożeniu sprawozdania częściowego w dniu 04.09.2020r. Sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 25.01.2021r. Sprawozdanie uzupełniono w dniu 18.03.2021r.
Dotację rozliczono i zaakceptowano pismem OSO.526.4.2020 z dnia 30.03.2021r.
1)
2)
3)
3)

Dotację przeznaczono m.in. na sfinansowanie kosztów merytorycznych zadania:
koszt zajęć w Świetlicy terapeutycznej - 16.800 zł
(art. biurowe, środki czystości, drobne doposażenie, pomoce dydaktyczne, leki,
koszty eksploatacji pomieszczeń, basen, dogoterapia, hipoterapia, itp.)
koszty transportu - 19.179 zł
(m.in. zakup paliwa i opon, naprawy, części samochodowe, przeglądy)
koszty wynagrodzenia kierowcy i opiekuna - 14.204 zł
(wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, badania lekarskie, itp.,)
koszty z zakresu rehabilitacji i terapii - 14.965 zł
(wynagrodzenie pracowników merytorycznych oraz usługi lekarzy)

RAZEM - 65.148 zł
Z zajęć korzystały 4 osoby z terenu Gminy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z tego 2 osoby korzystała z
wielospecjalistycznej opieki w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym poprzez udział w programie rehabilitacyjno-terapeutycznym. W ramach 6godzinnego pobytu w Dziennym Ośrodku zapewniono podopiecznym stałą opiekę
pielęgniarską oraz opiekę lekarską: neurologa, pediatry oraz lekarza rehabilitacji medycznej,
stosownie do potrzeb. Realizowane były ćwiczenia ogólnorozwojowe, a także specjalistyczne
zajęcia z zakresu terapii logopedycznej i zajęciowej.
Zakres rzeczowy zadania obejmował również dowóz na zajęcia i odwóz podopiecznych do
domu po ich zakończeniu. Transport podopiecznych do Ośrodka odbywał się busem
stanowiącym własność Stowarzyszenia, przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych. Ze względu na stan epidemii i wprowadzone ograniczenia dowóz został
wstrzymany w okresie od 16.03.2020r. do 14.06.2020r. Bus obsługujący przewozy został
poddany naprawom.
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Z uwagi na zagrożenia związane z COVID-19, w okresie od 16.03.2020r. do 30.04.2020r.
zajęcia były prowadzone w formie teleporad w wymiarze 3 godz. dziennie. Od 01.05.2020r.
działania w zakresie rehabilitacji zostały wznowione na terenie Ośrodka.
Dwie osoby korzystały z zajęć terapeutycznych w Świetlicy Terapeutycznej. Z powodu
COVID-19, w okresie od 16.03.2020r. do 14.06.2020r. zadanie było realizowane z
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych tj. teleporad, instruktażu on-line, konsultacji
z rodzicami oraz zajęć prowadzonych w formie zdalnej. Zajęcia prowadzone w Świetlicy
obejmowały systematyczne zajęcia z zakresu rehabilitacji oraz terapii prowadzonej przez
psychologa, fizjoterapeutę oraz terapeutę zajęciowego.
Program rehabilitacyjno -terapeutyczny w Dziennym Ośrodku był zasadniczo finansowany ze
środków NFZ, natomiast w Świetlicy- ze środków PFRON.
2. Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek Matka Boża Różańcowa
43-200 Pszczyna ul. Św. Jadwigi 4
Caritas realizowało projekt pn. „Działania na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”
Termin realizacji - od podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu - 9.230 zł
Wnioskowana kwota dotacji - 8.300 zł
Przyznana kwota dotacji - 8.300 zł
Umowa dotacji nr. OSO.526.3.2020 z dnia 13.01.2020r. W dniu 29.06.2020r. do umowy
zawarto aneks nr 1. Aneks dotyczył zmiany planu i harmonogramu działań oraz zestawienia
kosztów realizacji zadania.
Dotację przekazano w całości w jednej transzy, w dniu 07.02.2020r.. Sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 22.01.2021r. Dotację rozliczono i zaakceptowano pismem OSO.526.3.2020 z
dnia 17.02.2021r.
Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów merytorycznych;
1. zakup materiałów, w tym materiałów do terapii - 5.300 zł
2. usługi obce, w tym: dowóz podopiecznych i eksploatacja samochodu - 600 zł
3. eksploatacja samochodu, zakup paliwa - 2.400 zł
RAZEM - 8.300 zł
W ramach dotacji opieką objęto 5 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym z
terenu Gminy, w przedziale wiekowym 22- 41 lat. Osoby te uczestniczyły w zajęciach
terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Zajęcia odbywały się w pracowniach ŚDS w Pszczynie oraz
ŚDS w Grzawie. Uczestnicy Ośrodka byli objęci opieką psychologiczno-medyczną. W
ramach zadania zorganizowano dowóz podopiecznych do Ośrodka.
Prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych obejmowały przede wszystkim
naukę organizowania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności społecznych i rozwój
zainteresowań oraz zdolności artystycznych. Ponadto prowadzono działania, które
przyczyniały się do poprawy stanu zdrowia fizycznego podopiecznych i do utrzymywania go
na stałym poziomie. W swej działalności Ośrodek przywiązywał dużą wagę do integracji z
osobami zdrowymi i sprawnymi umysłowo oraz do przeciwdziałania marginalizacji społecznej
(wspólne spotkania okolicznościowe, spotkania międzypokoleniowe, spotkania z
przedstawicielami władz lokalnych, celebrowanie urodzin podopiecznych itp.).
Ze względy na pandemię zakupiono tablety wraz z kompletem zestawów słuchawkowych,
które umożliwiły komunikowanie się z terapeutami w okresie zawieszenia zajęć . Sprzęt ten
był wykorzystywany również po wznowieniu zajęć w pracowni multimedialnej oraz pracowni
gospodarstwa domowego.
3. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio
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43-200 Pszczyna ul. Skłodowskiej 1
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi,
przewlekle chorymi przewlekle chorymi oraz osobami z terminalnym okresie choroby
nowotworowej”
Termin realizacji - od podpisania umowy do 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu - 76.300 zł
Wnioskowana kwota dotacji - 22.000 zł
Przyznana kwota dotacji - 22.000 zł
Całkowity koszt projektu wg. sprawozdania - 76.579 zł
Umowa dotacji nr OSO.526.2.2020 z dnia 13 stycznia 2020r. Dotację przekazano w całości
w jednej transzy w dniu 07.02.2020r. Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 29.01.2021r.
Dotację rozliczono i zaakceptowano pismem z dnia 19.03.2021r.
Dotację w całości przeznaczono na pokrycie kosztów merytorycznych, w tym:
1) zakup leków, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, higienicznych,
środków ochrony osobistej,
2) wynagrodzenia osób medycznych opiekujących się chorymi – pielęgniarki.
Mimo trudności związanych z pandemia zadanie zrealizowano w całości. Opieką
hospicyjną objęto 20 osób oraz ich rodziny - ok. 80 osób. Do każdego pacjenta przypisany
był zespół hospicyjny w składzie: lekarz, pielęgniarka oraz w miarę potrzeb fizjoterapeuta,
psycholog i wolontariusz. Lekarze odwiedzali chorych przeważnie 2 razy w tygodniu;
pielęgniarki – minimum 2 razy w tygodniu. Jeśli stan chorego pogarszał się wizyty odbywały
się stosownie do potrzeb. Ze względu na pandemię i wprowadzone ograniczenia część
zadania realizowano w formie porad telefonicznych, jednakże u chorych w ciężkim stanie
zespół realizował wizyty na miejscu.
Chorzy zostali objęci profesjonalna opiekę medyczną, psychologiczna oraz
fizjoterapeutyczną. Ponadto otrzymywali wsparcie materialne w postaci środków
higienicznych, pielęgnacyjnych, dezynfekcyjnych oraz środków opatrunkowych i leków.
Chorym nieodpłatne dostarczano sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, w zależności od potrzeb.
W 2020r. uruchomiono Hospicyjny Telefon Zaufania.
III. Realizacja programu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zakres rzeczowy tej sfery działalności publicznej obejmował wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, w szczególności:
1) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy w oparciu o bazę
sportową przy ul. Powstańców Śl. 3 oraz pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy GoczałkowiceZdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów
szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych
gier sportowych oraz pływania,
3) wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportoworekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne
szkolenie sportowe, organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn
sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych.
Ogłoszono 3 konkursy. Szczegółową informację na temat ogłaszanych konkursów i
rozstrzygnięć opisano w części I sprawozdania. Dotację otrzymały 2 organizacje.
1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
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43-230 Goczałkowice-Zdrój; ul. Powstańców Śl. 3
Klub realizował zadanie pn.
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Goczałkowice
Zdrój oraz rozwój ich zainteresowań m.in. poprzez wspieranie realizacji programów
szkoleniowych w różnych dyscyplinach, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych
gier sportowych oraz pływania”
Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu - 51.600 zł
Wnioskowana kwota dotacji - 37.100 zł
Przyzna kwota dotacji - 37.100 zł
Umowa dotacji nr OSO.526.7.2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.
Dotację przekazano w 2 transzach:
1) w kwocie 18.550 zł w dniu 28.04.2020r.
2) w kwocie 18.550 zł w dniu 28.08.2020r.
Przekazanie drugiej transzy uzależniono od złożenia sprawozdania częściowego
wyznaczając
termin na dokonanie tej czynności: do 21 sierpnia 2020. Sprawozdanie częściowe złożono w
dniu 21.09.2020r. (korekta w dniach 10.09.2020r. oraz w dniu 28.09.2020r .
Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 29.01.2021r. Korektę sprawozdania złożono w dniu
01.04.2021r. Pismem z dnia 02.04.2021r. sprawozdanie zostało zaakceptowane a dotacja
rozliczona.
Według uzupełnionego sprawozdania koszt realizacji zadania wyniósł 51.953 zł, w tym
dotacja – 37.100. Dotację w całości przeznaczono na pokrycie kosztów merytorycznych tj.
- wynagrodzenia
- 31.500 zł
- koszty organizacji i udziału w turniejach
- 5.217 zł
- badania lekarskie i licencje
- koszty transportu
- opłaty za korzystanie z basenu
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego 383 zł
RAZEM

- 37.100,00 zł

W ramach zadania prowadzono zajęcia sportowe i rekreacyjne: sekcję piłki nożnej sekcję
pływania. Ze względu na obostrzenia sanitarne zajęcia sekcji piłkarskiej rozpoczęły się z
początkiem maja i były prowadzone do końca roku, 3 razy tygodniowo, po 1,5 godziny.
Sekcja pływacka z tych samych powodów rozpoczęła treningi na początku lipca, po
otworzeniu basenów. Zajęcia trwały do Świąt Bożego Narodzenia, w wymiarze 5 godzin
tygodniowo (5 razy po 1 godzinie) w dwóch grupach. Według danych zawartych w
sprawozdaniu zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem pomimo pandemii i
prawie 100% frekwencja. W zajęciach uczestniczyło ok. 40 dzieci, w tym: 20 zawodników
sekcji piłkarskiej oraz 20 zawodników sekcji pływackiej. Ze względu na obostrzenia sanitarne
zawodnicy sekcji piłkarskiej uczestniczyli w rozgrywkach organizowanych przez PZPN
Podokręg Tychy w rundzie jesiennej, natomiast nie uczestniczyli w turniejach lecz
spotkaniach sparingowych. Pływacy uczestniczyli w rywalizacji wewnątrz sekcji. Głównym
celem zadania była promocja zdrowego stylu życia, alternatywa dla spędzania czasu przy
komputerach i telewizorach oraz zagospodarowanie wolnego czasu w formie aktywnego
wypoczynku, a także integracja środowiska lokalnego.
2.
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju
43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 44
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn.
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„Wspieranie działań mających na celu pełniejsze wykorzystanie walorów sportoworekreacyjnych gminy poprzez organizowanie uprawiania sportu, systematyczne
szkolenie sportowe i organizowanie współzawodnictwa sportowego i udział drużyn
sportowych w rozgrywkach piłkarskich ligowych”
Termin realizacji
- od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu
- 99.806 zł
Wnioskowana kwota dotacji - 78.266 zł
Przyznana kwota dotacji
- 59.510 zł
Umowa dotacji nr OSO.526.8.2020 z dnia 01 października 2020r.
Dotację przekazano w 2 transzach:
1) w kwocie 29.755 zł w dniu 12.10.2020r.
2) w kwocie 29.755 zł w dniu 19.11.2020r.
Przekazanie drugiej transzy uzależniono od złożenia sprawozdania częściowego
wyznaczając termin na dokonanie tej czynności: do 16 listopada 2020r.
Sprawozdania częściowe złożono w dniu 16.11.2020r.
Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 29.01.2021r. Wyjaśnienia i uzupełnienia do
sprawozdania końcowego złożono w dniu 25.02.2021r.
Pismem z dnia 18.03.2021r. sprawozdanie zostało zaakceptowane a dotacja rozliczona.
Według uzupełnionego sprawozdania koszt realizacji zadania wyniósł 82.473 zł, w tym
dotacja – 59.510 zł. Dotację w całości przeznaczono na pokrycie kosztów merytorycznych tj.
-) wynagrodzenia trenerów
- 35.894,40 zł
-) opłata za prowadzenie zawodów sport. - 2.528,00 zł
-) obsługa księgowa
- 3.600,00 zł
-) materiały biurowe
500,00 zł
-) koszty transportu
- 2.418,85 zł
-) środki czystości
899,55 zł
-) napoje
960,00 zł
-) obsługa medyczna zawodów
- 3.900,00 zł
-) zakup wyposażenia i sprzętu sportowego - 8.809,20 zł
RAZEM

- 59.510,00 zł

W ramach zadania prowadzono treningi w 5 grupach:
1) kobiety IV liga – 2 razy tygodniowo po 2 godz.
2) Klasa B
– 2 razy tygodniowo po 2 godz.
3) Młodzik młodszy
– 2 razy tygodniowo po 1 godz.
4) Orlik młodszy
– 2 razy tygodniowo po 1 godz.
5) Żaki
– 2 razy tygodniowo po 1godz.
Udział w rozgrywkach:
1) kobiety IV liga – udział wzięło 19 zawodniczek, rozegrano 3 mecze,
2) Klasa B
– udział wzięło 32 zawodników, rozegrano 7 meczów,
3) Młodzik młodszy
– udział wzięło 16 zawodników, rozegrano 4 mecze,
4) Orlik młodszy
– grupa brała udział w turnieju „Klubowe Mistrzostwa Powiatu
Pszczyńskiego w Futsalu” w dniu 05.12.2020r. razy tygodniowo po 1 godz.
Łączni e w zajęciach uczestniczyło ok. 90 osób.
III. Realizacja zadań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka
W 2020r. przeprowadzono 1 konkurs na realizację w/w zadań. Konkurs ogłoszono na
podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
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(t.j. Dz. U z 2020r. poz. 326) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.).
Gmina udzieliła dofinansowania dla żłobków niepublicznych z terenu Gminy GoczałkowiceZdrój, w zakresie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3,
wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Realizacji zadania publicznego nastąpiła zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 326). Zlecenie organizacji opieki
obejmowało w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
w wymiarze godzin określonym w ustawie;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
3) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
5) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich
warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych w obowiązującymi przepisami;
6) zapewnienie opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach.
Dotację otrzymały 2 uprawnione podmioty:
1. Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 38
Nazwa zadania
- „Żłobek „Cherubinek” Sióstr Salwatorianek”
Termin realizacji
- od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu –
181.343,08 zł
Wnioskowana kwota dotacji 99.521,04 zł
Przyznana kwota dotacji 97.250,00 zł
Całkowity koszt zadania po zmianach
- 177.779,17 zł
Umowa dotacji nr OSO.526.5.2020 z dnia 14 stycznia 2020r. Do umowy zawarto 3 aneksy:
1) Aneks nr 1 z dnia 22.06.2020r.
Aneks dotyczył zmiany kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów; pomniejszeniu uległy
koszty realizacji zadania oraz wpływy z tytułu wpłat rodziców. Koszt realizacji zadania uległ
zmianie – 177.779,17 zł
Aneks zawarto w odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2020r. , w którym Siostry Salwatorianki
wystąpiły o zmianę kalkulacji ze względu na COVID-19 i zawieszenie działalności żłobka w
okresie od 12.03.2020r. do 14.06.2020r.
2) Aneks nr 2 z dnia 17.08.2020r.
Aneks dotyczył zmiany w zakresie źródeł finansowania zadania.
Aneks zawarto w odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2020r., w którym Siostry Salwatorianki
wystąpiły o zmianę w zakresie źródeł finansowania zadania ze względu na uzyskanie dotacji
z rządowego programu „MALUCH + 2020 – moduł 4” ( umowa dotacji nr 1548/2020M4 z
dnia 23.07.2020r)
3) Aneks nr 3 z dnia 01.12.2020r.
Aneks dotyczył zmiany w zakresie źródeł finansowania zadania.
Aneks zawarto w odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2020r., w którym Siostry Salwatorianki
wystąpiły o zmianę kosztorysu w pozycji wynagrodzenia oraz koszty zakupu pomocy
dydaktycznych ze względu na niższe koszty wynagrodzeń (zwolnienia lekarskie
pracowników oraz ustanie obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy w związku z
COVID-19.
Pismem z dnia 04.09.2020r. Siostry Salwatorianki poinformowały Wójta Gminy o zmianie
na stanowisku opiekuna dziecięcego ze względu na rozwiązanie umowy o pracę na prośbę
pracownika.
Dotację przekazano w 4 transzach:
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1)
2)
3)
4)

w kwocie 24.350 zł w dniu 17.01.2020r.
w kwocie 24.300 zł w dniu 31.03.2020r.
w kwocie 24.300 zł w dniu 30.06.2020r.
w kwocie 24.300 zł w dniu 30.09.2020r.

Sprawozdania częściowe złożono w następujących terminach: 24.03.2020r.; 23.06.2020r.
(korekta w dniu 17.07.2020r); 21.09.2020r.
Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 25.01.2021r. a następnie skorygowano w dniu
05.03.2021r. Dotację rozliczono i zaakceptowano pismem z dnia 15.03.2021r.
Całkowite koszty zadania wyniosły 177.779,17 zł, w tym:
1)
wynagrodzenia
- 148.519,83 zł
2)
utrzymanie pomieszczeń
- 19.391,89 zł
(ogrzewanie, energia, woda i ścieki, środki czystości, przygotowanie ścieżki
spacerowej na plac zabaw)
3)
zakup pomocy dydaktycznych
3.991,35 zł
4)
koszty imprez integracyjnych
2.980,04 zł
5)
zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego
2.896,06 zł
Dotację przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:
1)
wynagrodzenia
2)
zakup pomocy dydaktycznych

- 96.339,72 zł
911,28 zł

RAZEM
- 97.250,00 zł
W ramach zadania w I kwartale opieką żłobkową objęto 29-30 dzieci z terenu gminy
Goczałkowice-Zdrój. W kwietniu i maju żłobek był nieczynny ze względu na COVID-19.
W miesiącach VI-XII liczba dzieci była zmienna, wynosiła od 16-19 dzieci zależnie od
sytuacji epidemicznej. Ze względu na zamkniecie żłobka w II kwartale odstąpiono od przerwy
wakacyjnej, w okresie wakacji żłobek był czynny, do żłobka uczęszczało 17-18 dzieci.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych i imprezach: m.in. Dzień Babci, Dzień
Dziadka, Dzień Dziecka, pożegnanie absolwentów, Dzień Anioła Stróża, Mikołajki, spotkanie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ze względu na COVID-10 pożegnanie absolwentów
zorganizowano w sierpniu i miało ono wymiar bardzie indywidualny.
2. Agnieszka Homa-Kurczab
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Stefana. Żeromskiego 2A
Nazwa zadania
- „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku
MAJA w Goczałkowicach-Zdroju”
Termin realizacji
- od 01.01.2020r. do 31.12.2020r..
Całkowity koszt projektu 197.813,58 zł
Wnioskowana kwota dotacji 84.680,00 zł
Przyznana kwota dotacji 82.750,00 zł
Całkowity koszt zadania po zmianach
- 177.290,06 zł
Umowa dotacji nr OSO.526.6.2020 z dnia 14 stycznia 2020r. Do umowy sporządzono 2
aneksy:
1) Aneks nr 1 z dnia 25.03.2020r.
Aneks dotyczył zmiany w zakresie źródeł finansowania zadania.
Aneks zawarto w odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2020r., w którym podmiot prowadzący
żłobek wystąpił wystąpiły o zmianę umowy w zakresie źródeł finansowania zadania ze
względu na uzyskanie dotacji z rządowego programu „MALUCH + 2020”.
Koszt realizacji zadania nie uległ zmianie.
2) Aneks nr 2 z dnia 11.12.2020r.
Aneks dotyczył zmiany zakresu realizacji zadania oraz aktualizacji kosztorysu.
Aneks zawarto w odpowiedzi na pismo z dnia 10.68.2020r., oraz w odpowiedzi na kolejne
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pisma w sprawie - pismo z dnia 23.06.2020r. pismo z dnia 07.07.2020r. oraz pismo z dnia
23.10.2020r.
Całkowity koszt realizacji zadania uległ zmianie i wyniósł 177.290,06 zł. Kwota przyznanej
dotacji - bez zmian.
Dotację przekazano w 4 transzach:
1) w kwocie 20.600 zł w dniu 30.01.2020r.
2) w kwocie 20.600 zł w dniu 31.03.2020r.
3) w kwocie 20.600 zł w dniu 30.06.2020r.
4) w kwocie 20.600 zł w dniu 30.09.2020r.
Sprawozdania częściowe złożono w następujących terminach: 20.03.2020r.; 23.06.2020r.
(uzupełnienie w dniu 08.07.2020r. oraz 15.09.2020r.); 23.09.2020r. Sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 29.01.2021r. Sprawozdanie końcowe uzupełniono w dniach 22.03.2021r.
oraz 16.04.2021r.
Sprawozdanie zaakceptowano, a dotację rozliczono pismem z dnia 30.04.2021r.
W ramach zadania opieką żłobkową objęto 12 - 16 dzieci z terenu gminy.
Całkowity koszt realizacji zadania uległ zmianie i wyniósł 177.290,06 zł, w tym:
1)
wynagrodzenia
- 168.693,58 zł
a) opiekunki
– 116.762,19 zł
b) pielęgniarka
– 5.994,63 zł
c) personel pomocniczy
– 13.926,19 zł
d) dyrektor
– 27.600,00 zł
e) księgowa
– 4.410,57 zł
2)
środki czystości
1.157,47 zł
3)
zakup artykułów pozostałych
1.815,70 zł
4)
usługi edukacyjne
195,00 zł
5)
pozostałe usługi
5.428,31 zł
Dotację w kwocie 82.750 zł w całości przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń
osobowych opiekunek.
IV. Realizacja zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
W 2020r. przeprowadzono 1 konkurs na realizację w/w zadań.
Celem konkursu było jest zapewnienie mieszkańcom realizacji obowiązku szkolnego i
równego dostępu do edukacji.
Zadanie dotyczyło organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Goczałkowice-Zdrój do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i
Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 wraz z zapewnieniem opieki podczas
przejazdu. Szacunkowa liczba uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy GoczałkowiceZdrój objętych zadaniem: 1 – 3 (w zależności od potrzeb).
Wykonawca był zobowiązany zapewnić w dni nauki szkolnej dwa kursy dziennie w
następujących godzinach: dowóz z miejsca zamieszkania do Centrum w godz. 6:30-8:00,
powrót do miejsca zamieszkania w godz. 15:00-17:00.
Dotację otrzymały 1 podmiot tj.:
Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne
dla Dzieci i Młodzieży
43-229 Rudołtowice, ul. Zawadzkiego 128
Tytuł zadania - „Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Goczałkowice-Zdrój do Polskiego Związku Niewidomych Centrum EdukacyjnoLeczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul.
Zawadzkiego 128 wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
Termin realizacji od podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.
Całkowity koszt projektu –
16.223,76 zł
Wnioskowana kwota dotacji 16.223,76 zł
Przyznana kwota dotacji 16.223,76 zł
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Umowa dotacji nr OSO.526.1.2020 z dnia 13 stycznia 2020r.
Umowę aneksowano - Aneks nr 1 z dnia 29.06.2020r.
Aneks dotyczył aktualizacji kosztorysu ze względu na stan epidemii.
Aneks zawarto w odpowiedzi na pisma z dnia 12.05.2020r. 20.05.2020r. oraz 24.06.2020r,
przy czym koszt realizacji zadania nie uległ zmianie.
Pismem z dnia 24.02.2020r. wykonawca poinformował Wójta Gminy o zmianie samochodu
służącego do przewozu dzieci.
Dotację przekazano w całości w jednej transzy, w dniu 17.01.2020r.
Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 14.01.2021r. Sprawozdanie końcowe uzupełniono w
dniu 26.02.2021r. Sprawozdanie zaakceptowano, a dotację rozliczono pismem z dnia
16.03.2021r.
Całkowity koszt realizacji zadania uległ zmianie i wyniósł 16.223,76 zł, w tym:
1)

wynagrodzenia - 13.169,52 zł
a) kierowca - 7.091,28 zł
b) opiekunka - 6.078,24 zł
2) koszty eksploatacji samochodu - 2.854,24 zł
3) środki ochrony osobistej i dezynfekcji - 200,00 zł
Dowozem objęto 2 dzieci z terenu gminy.
Mierniki realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert - 6
2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji - 11
3) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach
środków finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę - 8
4) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert - 7
5) liczba podmiotów uprawnionych biorących udział w otwartych konkursach ofert - 2
6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe - 424.450 zł
7) wartość udzielonych dotacji - 388.284 zł
8) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych
przez organizacje - 247
9) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i
Gminę - 3.
10) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację
zadań publicznych przez organizacje - 91,48 %
opracowała: Maria Ożarowska
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