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Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” w 2012 roku
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi” przyjęty został uchwałą
nr III/13/10 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 grudnia 2010 roku. Jego głównym celem jest
zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających z przepisów
prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. Cele
szczegółowe to:
a) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Kościerzyna, służące pełniejszemu
zaspokojeniu potrzeb,
b) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
c) upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,
d) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
e) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
f) uzupełnieniu działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury
samorządowe,
g) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Kościerzyna.
Współpraca Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku przybierała
następujące formy:
I.
Finansowe:
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniu 12 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Kościerzyna ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2012. Konkurs ofert obejmował
rozwój kultury fizycznej w Gminie Kościerzyna. Na realizację zadań w budżecie Gminy
Kościerzyna przeznaczono środki w wysokości 30 000 zł. W ramach konkursu przyznano
następujące dotacje:
 Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki „II Noc Świętojańska na sportowo” - 2000 zł;
 Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki „ II Turniej Kaszubskiej Baśki „O niedźwiedzią
łapę” – 2000 zł;
 Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz „XIV Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody
we Wdzydzach Kiszewskich” – 2000 zł;
 Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz „VIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Burczybas” oraz
XIII Regaty o Puchar Stolema” – 2000 zł;
 Kółko Rolnicze – KGW w Małym Klinczu „Nordic Walking w Małym Klinczu” – 1200 zł;
 Kółko Rolnicze – KGW w Małym Klinczu „Festyn Rodzinny w Małym Klinczu” – 1510 zł;
 UKS „Wodniacy Garczyn” „Regaty o puchar Wójta Gminy Kościerzyna” – 2500 zł;
 Kółko Rolnicze w Nowej Wsi Kościerskiej „Festyn rekreacyjno-sportowy w Nowej Wsi „W
zdrowym ciele – zdrowy duch” -2600 zł;
 Kółko Rolnicze – KGW w Wąglikowicach „Integracyjny Spływ Kajakowy dla mieszkańców
sołectwa Wąglikowice” – 1430 zł;

 Kółko Rolnicze – KGW w Loryńcu „Sport uprawiać każdy może – utworzenie sekcji Nordic
Walking w Kole Gospodyń Wiejskich w Loryńcu oraz jej promocja” – 2200 zł;
 Kościerski Klub Morsów Forrest Gump „Cykliczne spotkania Morsów” – 1500 zł
 Kościerski Klub Morsów Forrest Gump „Poznaj gminę Kościerzyna na sportowo” – 950 zł;
 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Kościerzyna
„Organizacja lotów gołębi pocztowych i współzawodnictwo na szczeblu ogólnopolskim,
okręgowym, oddziałowym i sekcyjnym” – 2000 zł
 KGW w Kościerskiej Hucie „Rodzinny Festyn Sportowy” – 2560 zł;
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna „Festyn sportowy – żyjmy zdrowo”
– 1020 zł.
Ponadto w procedurze tzw. Małych grantów zlecono Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju
Łubiany i okolic realizację zadania pt. „Rozgrywki sportowe pomiędzy sołectwami podczas
Gminnych Dożynek w Łubianie” – dofinansowanie z budżetu Gminy Kościerzyna w kwocie
2300 zł.
Wszystkie w/w organizacje, zgodnie z zawartymi z Gminą Kościerzyna umowami, złożyły
sprawozdania, a komisja w składzie: Katarzyna Knopik (przewodnicząca), Elżbieta Moskal
(członek), Anna Szulc (członek) przeprowadziła kontrolę sprawozdań organizacji
pozarządowych. Stwierdzono nieznaczne błędy i uchybienia, które zostały skorygowane
przez organizacje pozarządowe. Trzy organizacje nie wykorzystały w pełni przyznanej dotacji
i zgodnie z umową zwróciły niewykorzystaną część na konto Gminy Kościerzyna. Wszystkie
organizacje, z którymi zawarto umowy, zrealizowały zaplanowane zadania, osiągając
zaplanowane cele i efekty.
II.
Pozafinansowe:
1. Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczącego wypełniania
wniosków o dotacje (23 kwietnia 2012 r.).
2. Konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy Kościerzyna.
3. Informowanie na oficjalnej stronie internetowej:
 o funkcjonujących na terenie Gminy Kościerzyna organizacjach pozarządowych,
 o zadaniach publicznych zlecanych organizacjom (ogłoszenie konkursu, wzory ofert,
wyniki konkursu),
 o inicjatywach podejmowanych przez organizacje, np. festynach organizowanych przez
koła gospodyń wiejskich, imprezach organizowanych przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz.
4. Udostępnianie budynków będących w dyspozycji Gminy na spotkania organizowane
przez organizacje pozarządowe, np. sala konferencyjna w Urzędzie Gminy
wykorzystywana nieodpłatnie na szkolenia organizowane przez Lokalną Grupę Działania
STOLEM oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowską Lokalną Grupę Rybacką
„Mòrénka”.
5. Wspólna organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Kościerzyna, m.in.
II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kościerzyna, II Święto Sielawy.
6. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach realizujących zadania
własne gminy: w komisji ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o
udzielenie im dotacji z budżetu Gminy Kościerzyna w 2012 r., w Zespole
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Sprawozdanie opracowała
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