
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

W 2011 ROKU 

 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w terminie do 

30 kwietnia wójt gminy składa organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. 

Wieloletni program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2011 – 2014 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zławies Wielka  Nr VIII/37/2011 

z dnia 24 sierpnia 2011 r.  

Program określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 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. Określono w nim także następujące wskaźniki oceny jego 

realizacji: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy; 

5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn 

zależnych od organizacji, 

6) beneficjenci zrealizowanych zadań; 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach; 

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje; 

9) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje. 

Wobec braku uregulowań ustawowych dotyczących zawartości sprawozdania z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało ono sporządzone w oparciu o 

wymienione wyżej wskaźniki oceny. 

 

Ad. 1 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 

 

W roku 2011 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, dotyczący realizacji zadań 

publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka 

w roku 2011.  
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Ad. 2  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 

. Do konkursu przystąpiła 1 organizacja – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Złejwsi Wielkiej.  

 

Ad. 3 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego 

  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarto 1 umowę na realizację przez GZ LZS 

zadania  pn. „Udział w rozgrywkach piłkarskich „B” – klasy, Trampkarzy, Junior Młodszy, 

Kobiety – III liga, Rozgrywki piłki siatkowej i halowej, rajdy rowerowe”. Okres realizacji 

zadania: 7 października 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. 

 

Ad. 4 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wójt gminy może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu 

ofert, jeżeli uzna, że realizacja zaproponowanego w ofercie  zadania jest celowa. Taka forma 

zlecania zadania publicznego nazywana jest „małym grantem”  

W trybie tym zawarto 1 umowę na realizację przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Złejwsi Wielkiej zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu pn. „Grand – Prix tenisa stołowego, Gminna Liga Piłki Nożnej Piłkarskie 

„6”. Okres realizacji zadania: 7 grudnia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. 

 

Ad. 5 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn 

zależnych od organizacji 

W roku 2011 nie wystąpiły przypadku niezrealizowania lub rozwiązania umów. 

 

Ad. 6 Beneficjenci zrealizowanych zadań 

Ze sprawozdań złożonych przez GZ LZS wynika, że w działaniach zrealizowanych w 

ramach zadania  pn. „Udział w rozgrywkach piłkarskich „B” – klasy, Trampkarzy, Junior 

Młodszy, Kobiety – III liga, Rozgrywki piłki siatkowej i halowej, rajdy rowerowe” udział 

wzięło: 

- w rozgrywkach piłkarskich – 100 osób, 

- w turniejach piłki siatkowej i halowej – ok. 150 osób, 

- w festynie piłkarskim - 500 osób 

 

natomiast w ramach zadania pn. „Grand – Prix tenisa stołowego, Gminna Liga Piłki Nożnej 

Piłkarskie „6” wzięło udział: 

- w tenisie stołowym – ok. 200 osób 
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- w rozgrywkach „piłkarskich szóstek” – ok. 300 osób. 

 

Ad. 7 Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach 

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 

przekazano dotacje w łącznej wysokości 22 000,- zł, z tego: 

1. 15 000,- zł na zadanie pn.„Udział w rozgrywkach piłkarskich „B” – klasy, Trampkarzy, 

Junior Młodszy, Kobiety – III liga, Rozgrywki piłki siatkowej i halowej, rajdy rowerowe”  

Kwota dotacji została przeznaczona na: 

- delegacje sędziowskie – 817,- zł 

- zakup nagród – 3000,- zł 

- zakup sprzętu sportowego – 10 953,- zł 

- zakup wapna – 230,- zł.  

2. 7 000,- zł na zadanie pn.  „Grand – Prix tenisa stołowego, Gminna Liga Piłki Nożnej 

Piłkarskie „6”. Dotację przeznaczono na zakup nagród za kwotę 6 945,75 zł. 

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do urzędu gminy. 

 

Ad. 8. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje 

W roku 2011 organizacje nie składały ofert wspólnych. 

 

Ad. 9. Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje 

 

 W roku ubiegłym konsultacjom społecznym podlegał projekt jednej uchwały, tj.  

uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2011 – 2014. Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 21 lipca 

do 29 lipca 2011 r. w formie pisemnej i otwartego spotkania. 

W otwartym spotkaniu, zorganizowanym w dniu 25 lipca 2011 r. wzięło udział 7 osób, 

reprezentujących następujące organizacje pozarządowe: 

1. Klub Honorowych Dawców Krwi w Złejwsi Wielkiej 

2. Stowarzyszenie Promyk Nadziei 

3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

4. Dorotkowo Fundacja na Rzecz Doroty Targowskiej. 

W trakcie otwartego spotkania żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowych nie 

wniósł uwag i opinii do projektu Wieloletniego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  
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W okresie konsultacji do urzędu gminy nie wpłynęły również żadne opinie i uwagi w 

formie pisemnej. 

 

Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

W roku 2011 Gmina, podobnie jak w latach poprzednich, wspierała działalność 

organizacji pozarządowej, zarówno w formie finansowej jak i pozafinansowej. 

Wspieranie to odbywało się głównie poprzez: 

 udostępnianie pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowej następującym 

organizacjom: KGW, Stowarzyszenie Promyk Nadziei, Klub Honorowych Dawców Krwi, 

Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek 

Wędkarski, Ochotnicze Straże Pożarne, 

 udostępnianie /bezpłatne lub częściowo odpłatne/ autobusów szkolnych na wycieczki i 

inne wyjazdy związane z działalnością organizacji:  

- GZ LZS – 9 wyjazdów, z tego 5 bezpłatnych /666 km/, za 4 wystawiono notę 

księgową na łączna kwotę 888,- zł /444 km/ 

- Grupa Wsparcia Start – wyjazd do Lichenia – bezpłatnie /311 km/ 

- Koło Gminne Polskiego Związku Wędkarskiego – wyjazd do Wąbrzeźna – bezpłatnie 

/150 km/, 

- Stowarzyszenie „Razem dla Przyszłości” – dwukrotny przejazd z Przysieka do 

Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Przysieka – wystawiono notę księgową na kwotę 

290,- zł /145 km/ 

- Szczep Błękitna Jedynka w Górsku –wyjazd do Górzna – nota księgowa na kwotę 

514,- zł /514 km/, 

- Klub Honorowych Dawców Krwi – wyjazdy do: Warszawy, Stegny, Lichenia oraz 

Bydgoszczy, z tego 1 płatny – 940,- zł /470 km/ oraz 3 bezpłatne /1 407 km/, 

- Szkolny Związek Sportowy – 12 wyjazdów na zawody sportowe, z tego 2 płatne – 

261,- zł /261 km/ oraz 10 bezpłatnych /505 km/, 

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kolo Gminne – 2 

wyjazdy bezpłatne do: Lichenia i Gdyni /874 km/, 

- Stowarzyszenie Promyk Nadziei – 3 wyjazdy bezpłatne do: Torunia, Łeby, Wielkiej  

Nieszawki /698 km/, 

- Koła Gospodyń Wiejskich:    

1. w Górsku – wyjazd bezpłatny do Złejwsi Wielkiej /11 km/  

2. w Złejwsi Wielkiej – wyjazd do Poznania – 782, - zł /381 km/,   
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3. w Złejwsi Małej – wyjazd do Władysławowa, Helu – 1 891,50 zł /1 261 km/, 

4. w Łążynie – wyjazd do Powsina – 1 092,- zł /546 km/ 

- Ochotnicze Straże Pożarne:  

1. w Łążynie – wyjazd do Torunia – 132,- zł /66 km/  

2. w Rzęczkowie – bezpłatny wyjazd do Torunia /72 km/. 

 dofinansowanie organizacji festynów, zawodów, okolicznościowych spotkań, zlotów 

itp.: 

- Klub Honorowych Dawców Krwi – kwota dofinansowania – 5 303,56 zł, 

przeznaczona na: zorganizowanie rajdu rowerowego, pikniku rodzinnego, wyjazd do 

Stegny i Sztutowa, konsumpcja dla osób oddających krew w Centrum Zdrowia 

Dziecka, wpisowe za udział w Mistrzostwach Polski w Szachach, 

- Związek kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kwota dofinansowania 

132,56 zł, przeznaczona na organizację spotkania świąteczno-noworocznego, 

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – 1500,- zł na zakup pucharów na 

zakończenie sezonu lotowego, 

- Polski Związek Wędkarski Działkowiec w Górsku – 1000,- zł na organizację festynu z 

okazji Dnia Dziecka, 

- Koło Gminne Polskiego Związku Wędkarskiego – 4 203,15 zł na organizację 

zawodów wędkarskich /o puchar Wójt Gminy i o Mistrzostwo Koła Nr 67/, 

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Toruniu – 1 025, 97 zł na zakup 

nagród dla finalistów eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, 

- Sczep Błękitna Jedyna w Górsku – 270,-zł na zakup nagród dla harcerzy, 

- Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych – 638,19 zł na 

organizację zlotu turystycznego dla szkół, 

- Koła Gospodyń Wiejskich:  

- Siemoń – 800,- zł na organizację festynu „Mama, Tata i Ja”  

- Rzęczkowo – 789,55 zł na organizację festynu rodzinnego,  

- Górsk – 700,- zł na organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki,  

- Łążyn – 1 000,- zł na organizację festynu rodzinnego,  

 

- Stowarzyszenie Promyk Nadziei – 799,69 zł na organizację spotkania 

okolicznościowego z dziećmi niepełnosprawnymi 
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LGD „Podgrodzie Toruńskie” a Gmina Zławieś Wielka 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to Stowarzyszenie, które zostało powołane  

w styczniu 2006 r. z inicjatyw władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców trzech podtoruńskich GMIN: Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz. 

Pod koniec 2004 r. Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. 

„Zdrowo żyć – zdrowym być” w ramach schematu I Pilotażowego Programu Leader +. Na 

mocy porozumienia gminy Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka oraz Lubicz wspólnie 

utworzyły Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Efektem tej współpracy było 

utworzenie Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie”. 

Biuro Stowarzyszenia mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka (referat Rozwoju 

i Promocji). Wyposażenie biura pochodzi ze środków zdobytych w ramach „Funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania”.  

W 2010 r. Gmina Zławieś Wielka złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie 

Toruńskie” o dofinansowanie budowy „Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości 

Zławieś Wielka” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12 lipca 2010 r. Dofinansowanie wyniosło 

500 000,- zł  

W dniu 28.11.2011 r. złożony został wniosek o płatność ostateczną. Obecnie trwa jego 

weryfikacja. 

 

 

Sporządziła: Grażyna Krystosiak 

Zławieś Wielka, 23 kwietnia 2012 r. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone 

w oparciu o informacje uzyskane  

od pracowników urzędu gminy oraz biura LGD 


