SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
„O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”
W ROKU 2019

MAJ 2020

WSTĘP
Program

współpracy

to

dokument

programowy

określający

zasady

polityki

realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
jest(zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego
(art. 5a ust 1). Ponadto, z ust. 3 ww. ustawy wynika obowiązek przedłożenia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. W roku
2019 r. współpraca Gminy Chojnice opierała się o 2 uchwały Rady Gminy:
1. Uchwała Nr XL/620/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 listopada 2018
roku

w

sprawie:

przyjęcia

„Programu

współpracy

Gminy

Chojnice

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” na 2019 rok;
2. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/620/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy
Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie" na 2019 rok.
CEL PROGRAMU
Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
„o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019 regulował
współdziałanie Gminy Chojnice z „trzecim sektorem”. Celem głównym
programu

było

samorządem,

a

budowanie

i

organizacjami

umacniane

partnerstwa

pozarządowymi

dla

pomiędzy

pełniejszego

zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Celami szczegółowymi programu były:

1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców gminy za lokalną wspólnotę
oraz swoje otoczenie;
2. pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, w tym inicjowanie nowatorskich
działań;
3. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4. pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Chojnice;
5. większa efektywność realizowanych zadań publicznych przy wykorzystaniu
synergiczności działań;
6. prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć.

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

Współpraca realizowana była przy poszanowaniu niżej wymienionych zasad:
a) zasady pomocniczości – rodzaj względnego pierwszeństwa organizacji
pozarządowych w realizacji zadań sfery pożytku publicznego o charakterze
zadań publicznych;
b) zasady uczciwej konkurencji – wymóg udzielania tych samych informacji
zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także obowiązek
stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie finansowania,
c) zasady

partnerstwa

–

uczestnictwo

organizacji

pozarządowych

w rozpoznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz pomoc w ich
rozwiązywaniu,
d) zasady efektywności – dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania
środków publicznych, który zapewni oszczędność i celowość realizacji
zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów,
e) zasady suwerenności stron – partnerzy współpracy mają zdolność do bycia
podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich
działań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom,
f) zasady

jawności

–

wszelkie

formy

współpracy

Gminy

Chojnice

z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome, dostępne oraz
jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów

podejmowania

decyzji,

w

tym

mechanizmów

wyboru

obszarów

priorytetowych podlegających wsparciu finansowemu, a także istnienia
obiektywnych kryteriów porównywania i wyboru poszczególnych ofert.
Gmina Chojnice współpracuje w sposób finansowy i pozafinansowy z organizacjami
pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
„o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ORAZ KLUCZOWE ZADANIA
PUBLICZNE
W 2019 roku współpraca Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionym w

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

„o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” koncentrowała się na realizacji
działań w 4 niżej opisanych obszarach priorytetowych w formie wspierania zadania
publicznego:
Priorytet I – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Organizacja imprez kulturalnych, historycznych o charakterze ponadgminnym,
mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice:


organizacja „Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod
Krojantami z dnia 1 września 1939 roku”;



inne imprezy kulturalne, koncerty, warsztaty dla mieszkańców Gminy
Chojnice.

Priorytet II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym
i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice;
b) Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim;
c) Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy
Chojnice;
d) Organizacja zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Priorytet III* – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
a) Zapewnianie schronienia osobom bezdomnym. *(mimo ogłoszonego konkursu
nie wpłynęła żadna oferta)
Priorytet IV – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności:
Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, festynów,
spotkań, imprez kulturalnych, koncertów

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA (w ramach 2 konkursów):
I OTWARTY KONKURS OFERT

Lp.
NAZWA OFERENTA

1
Fundacja "SZARŻA POD
KROJANTAMI"

2

Towarzystwo Pszczelne

RODZAJ ZADANIA
PUBLCZNEGO
zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

Organizacja inscenizacji
Szarży 18 Pułku Ułanów
Pomorskich pod
Krojantami z 1 września
1939r.

112 000,00

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

Budowanie tożsamości
lokalnej opartej na
cechach społecznych,
kulturowych i
gospodarczych regionu.
Obchody 130-lecia
działalności związku
pszczelarzy na Ziemi
Chojnickiej

3 000,00

"PODRÓŻ Z KŁODAWY DO
WNĘTRZA ZIEMII"

2 000,00

4. Przegląd Kabaretów
Amatorskich "Beret"

7 000,00

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
3
kultury i
dziedzictwa
Stowarzyszenie "KŁODAWIANKI" narodowego

4

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych "POMORZE"

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
kultury i
dziedzictwa

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANE
DOFINASOWANIE

narodowego

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
5
kultury i
dziedzictwa
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie narodowego

Wydanie biuletynu
"KLUKA"

1 000,00

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
6
kultury i
dziedzictwa
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie narodowego

Piękno naszej ziemi
widziane okiem i sercem
młodego artysty

1 000,00

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
7
kultury i
dziedzictwa
Stowarzyszenie DWOREK POLSKI narodowego

Na szlaku kultur Majówka
Gmina Chojnice 2019

1 000,00

zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony dóbr
8
Stowarszyszenie Zespołu Pieśni i kultury i
Tańca Ziemi Chojnickiej
dziedzictwa
"KASZUBY"
narodowego

"Uczymy się języka,
kultury i tradycji
kaszubskiej"

3 000,00
130 000,00

RAZEM

Ludowy Klub Sportowy
Charzykowy

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Wyjazdowe regaty
żeglarskie

12 000,00

Ludowy Klub Sportowy
Charzykowy

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Szkolenie dzieci i
młodzieży w żeglarstwie
letnim

10 000,00

Szkolenie sportowe
młodzieży i osób
niepełnosprawnych
intelektualnie

10 000,00

9

10

11
Chojnicki Klub Żeglarski

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i

sportu

Chojnicki Klub Żeglarski

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja imprez
żeglarskich rangi
ogólnopolskiej

Ludowy Klub Sportowy
Charzykowy

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Regaty o Puchar Wójta
Gminy Chojnice

1 000,00

Chojnicki Klub Żeglarski

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja szkolenia
dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo
wraz z udziałem w
regatach krajowych i
zagranicznych

6 000,00

Klub Sportowy Nowi Nowa
Cerkiew

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Rozwój kultury fizycznej i
propagowanie aktywnego
zdrowego trybu życia
(piłka nożna)

Chojnickie Stowarzyszenie
AIKIDO

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Międzynarodowy cykl
seminariów
szkoleniowych aikido

Wiejski Klub Sportowy "UNIA"

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja szkolenia
młodzieży i dorosłych z
zakresu piłki nożnej i
uczestnictwo w
rozgrywkach PZPN

13 000,00

KLUB SPORTOWY "AGRA"
NOWE OSTROWITE

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja szkolenia
młodzieży i dorosłych z
zakresu piłki nożnej z
udziałem w zawodach
oraz organizacja turnieju
piłkarskiego

13 000,00

12

13

14

15

16

17

18

10 000,00

10 000,00

2 500,00

19

Stowarzyszenie "JANTAR"
PAWŁOWO

zadania z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja i koordynacja
przedsięwzięć sportowych
o zasięgu gminnym i
ponad gminnym dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z
terenu gminy Chojnice.
Szkolenie dzieci ,
młodzieży i dorosłych z
udziałem w rozgrywkach

15 000,00

II OTWARTY KONKURS OFERT

Lp.

1

2

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Swornegacie
SWORY

RODZAJ ZADANIA
PUBLCZNEGO
NAZWA ZADANIA
Zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony bóbr
kultury i
dziedzictwa
Czwartkowe wieczory
narodowego
kaszubskie w roku 2019

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Swornegacie
SWORY

Zadania z zakresu
kultury, sztuki,
ochrony bóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

NAZWA OFERENTA

Festiwal "Blues w
Sworach" - edycja 2019
RAZEM

3

4

Klub Sportowy Meteor

KS Tri Tour

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja szkolenia
młodzieży i dorosłych z
zakresu piłki nożnej i
uczestnictwo w
rozgrywkach Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej

PRZYZNANE
DOFINASOWANIE

6 500,00

13 500,00
20 000,00

7 000,00

Triathlon Charzykowy
2019

30 000,00

5
Stowarzyszenie Sportowe
Szarża Krojanty

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

Organizacja szkolenia dla
dzieci i młodzieży z
udziałem w rozgrywkach
piłki nożnej

15 000,00

6

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Chojnice
AKOLADA

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu
Żeglarska gra terenowa

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

7

Organizacja z zakresu
zajęć sportowych i
spotkań sportowych

Stowarzyszenie "Czarni
Ostrowite"

RAZEM

8 500,00
67 500,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Pawłowo i Okolic

Zadania z zakresu
działalności
wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych
Dzień flagi

1 500,00

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Powałki

Zadania z zakresu
działalności
wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności
Mama, Tata i JA - Festyn
lokalnych
rodzinny

1 500,00

8

9

10
Koło Gospodyń Wiejskich
"Stacja Oaza"

11
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Krojanty

Zadania z zakresu
działalności
wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych
Z pokolenia na pokolenie
Zadania z zakresu
działalności
wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności
Rękodzieło w Krojantach
lokalnych
nie zginęło - siła pokoleń
RAZEM

12

7 000,00

W wymaganym terminie nie
wpłynęła żadna oferta

Zadania z zakresu
pomocy
społecznej, w tym
pomocy rodzinom
i osobom w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie

3 500,00

3 500,00
10 000,00

szans tych rodzin i
osób, składające
się z 2 części:
a) Zapewnienie
schronienia
osobom
bezdomnym (4
mężczyznom i 1
kobiecie) w
schronisku dla
osób
bezdomnych;
b) Zapewnienie
schronienia
osobom
bezdomnym (1
mężczyźnie i 1
kobiecie) w
schronisku dla
osób bezdomnych
z usługami
opiekuńczymi.

0,00
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Gmina Chojnice współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2019 planowała
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł. Udało się z zrealizować
zadania za 330 000 zł. (brak ofert w ramach priorytetu III).
PODSUMOWANIE
Realizacja Programu przebiegłą bez większych zakłóceń. Wszystkie zadania zostały
zrealizowane i prawidłowo rozliczone. Obok kontroli sprawozdań, przebiegała
zaplanowana kontrola realizacji zadań.

