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I. WSTĘP 

 

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady i  formy współpracy Gminy 

Przelewice z organizacjami pozarządowymi jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy 

Przelewice program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). Program 

stanowi podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

gminy oraz organizacjami, które taką współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie 

gminy, zgłaszają jedynie współpracę z samorządem i taką współpracę prowadzą. Uchwalony 

przez Radę Gminy „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015” (uchwała nr XXXIX/337/2014 z dnia 

28.10.2014 r.) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

Przelewicach oraz był wywieszony na tablicy ogłoszeń i znajdował się do wglądu w siedzibie 

Urzędzie Gminy (pok. nr B6). 

 

 

 

 

II. WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

1. Cele programu  

Celem Programu jest określenie czytelnych zasad i obszarów współpracy w zakresie 

wspierania przez Gminę Przelewice działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie 

tym organizacjom ustawowych zadań gminy oraz określenie priorytetów gminy na 2015 r., a 

także zapewnienie efektywnego wykorzystania zadań własnych gminy wynikających z 

przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. 

 

Cele Programu były realizowane poprzez:  

1) zapewnienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom udziału w realizacji zadań 

publicznych,  

2) wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji,  

3) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku aktywności społecznej m.in. 

poprzez wykorzystanie bezpłatnej pracy społecznej,  

4) zabezpieczenie w budżecie Gminy Przelewice środków na wykonanie zadań zleconych. 
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Program skierowany był do organizacji pozarządowych, które  prowadzą swoją działalność na 

terenie naszej gminy lub na rzecz jej mieszkańców. 

 

 

2. Formy i zasady współpracy  

 

Gmina Przelewice realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cytowanej na wstępie, gdzie 

przedstawione są zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

Polsce.  

 

Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy, zasady współpracy między organami administracji 

publicznej i organizacjami pozarządowymi dotyczą głównie zlecania realizacji zadań 

publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak również konsultowania projektów aktów 

normatywnych, w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji. Najważniejszymi 

zasadami współpracy są: pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, 

uczciwa konkurencja oraz jawność poczynań. 

 

 

3. Dane statystyczne w okresie sprawozdawczym dotyczące organizacji pozarządowych 

(stowarzyszenia i kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe): 

 

1. Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, z siedzibą w 

Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, 74-210 Przelewice 95 A, 

2. Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregion 

Pomerania w Przelewicach,  74-210 Przelewice 17, 

3. Stowarzyszenie „Rosiny -  to my”,  z siedzibą w Rosinach 8, 74-210 Przelewice, 

4. Stowarzyszenie „Bo jak nie my to kto” z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice, 

5. Stowarzyszenie „Po sąsiedzku”, z siedzibą w  Laskowie 16, 74-210 Przelewice, 

6. Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”, z siedzibą w Przywodziu, 73- 115 Dolice, 

7. Stowarzyszenie „Pomagam – Bo Chcę”, z siedzibą w Przelewicach, 74-210 

Przelewice, 
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8. Stowarzyszenie „Aktywne Przelewice” z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice 

9. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne - „Jesion”, Jesionowo 86, z siedzibą w 

Jesionowie, 74-210 Przelewice, 

10.  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Przelewice, z siedzibą w Przelewicach, 74-210 

Przelewice, 

11. Stowarzyszenie „Lubiatowo i My”, z siedzibą w Lubiatowie 30, 74-211 Brzesko, 

12. Ludowy Klub Sportowy „Wicher”, z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice - 

sekcja piłki nożnej i sekcja tenisa stołowego, 

13. Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica”, z siedzibą w Klukach, 74-210 Przelewice, 

14. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, z siedzibą przy Gimnazjum im. OZP w 

Przelewicach, 74-210 Przelewice, 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Przelewice”, z siedzibą przy Gimnazjum im. OZP 

w Przelewicach, 74-210 Przelewice, 

16. Przelewickie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży, z siedzibą w 

SPZOZ Przelewice 98, 74-210 Przelewice, 

17. Stowarzyszenie (zwykłe) „Przelewice – Wspólna Sprawa”, z siedzibą w Przelewicach 

113, 74-210 Przelewice, 

18. Stowarzyszenie (zwykłe) Koło Gospodyń Wiejskich, z siedzibą w Ukiernicy, 73-115 

Dolice, 

19. Koło Gospodyń Wiejskich, z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice, 

20. Koło Gospodyń Wiejskich, z siedzibą w Klukach, 74-210 Przelewice, 

21. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Terenowy w Pyrzycach -

Koło w Przelewicach, 

22. Gminne Koło Pszczelarzy, z siedzibą w Przelewicach. 

 

 

4. Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 

 

Samorząd Gminy Przelewice co roku uchwala Program współpracy, stanowiący 

szczegółowy katalog zadań publicznych, które gmina zamierza realizować z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi. 

W 2014 r., po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, 

przygotowano i wdrożono uchwałę nr XXXIX/337/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie 
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„Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku 

publicznego i wolontariacie na rok 2015”. 

 

Uchwała zawierała katalog zadań określonych w 5 obszarach działania, w ramach 

których w 2015 r. zlecane były zadania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

uprawnionym.  

Program ujmował współpracę w zakresie finansowym i pozafinansowym. 

 

 

 

 

III. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Przelewice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”  - 

współpraca samorządu z podmiotami trzeciego sektora może przybierać charakter finansowy  

i polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym na zasadach określonych w przepisach prawnych. 

W 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach finansowa współpraca z 

sektorem organizacji pozarządowych odbywała się m.in. w oparciu o ustawę z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1118 z późn. zm.).  

Współpraca finansowa Gminy Przelewice z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych, polegająca na zlecaniu realizacji priorytetowych zadań publicznych 

zawartych w Programie na 2015 r., obejmowała swoim zakresem następujące obszary 

pożytku publicznego: 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (referat odpowiedzialny: 

Referat Organizacyjno-Społeczny): 

a) Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie przedsięwzięć sportowych  

poprzez propagowania uprawiania piłki nożnej i tenisa stołowego. 
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b) Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie 

dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 

c) Wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym 

oraz rozwijające umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (referat 

odpowiedzialny: Referat Organizacyjno-Społeczny): 

a) Wspieranie i promocja  zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i 

folkloru. 

b) Promowanie kultury i sztuki oraz propagowanie przedsięwzięć mających na celu 

działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji. 

3) Integracja i reintegracja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (referat odpowiedzialny: Referat Organizacyjno-Społeczny oraz 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): 

a) Wspieranie działań w zakresie kształtowania aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego. 

b) Promocja i wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia grup 

wsparcia dla osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. 

c) Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz aktywizacja i integracja międzypokoleniowa 

rodzin, osób starszych  poprzez rozwijanie zainteresowań w zakresie wspomagania 

rodzin, osób starszych  w zagospodarowaniu czasu wolnego. 

4) Ochrona środowiska i przyrody oraz edukacja ekologiczna (referat odpowiedzialny: 

Referat Organizacyjno-Społeczny): 

a) Propagowanie działań proekologicznych i kształtowanie świadomości ekologicznej 

wśród społeczności lokalnej. 

b) Podejmowanie działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska  i 

przeciwdziałaniu jego degradacji. 

5) Rozwój aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

(referat odpowiedzialny: Referat Organizacyjno-Społeczny): 

a) Działania na rzecz rozwoju aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych. 

 

Działania na rzecz rozwoju aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych. Łączna wysokość zaplanowanych środków pieniężnych przeznaczonych na 

dotacje dla podmiotów sektora pozarządowego w 2015 r. wyniosła 146.448 zł.  Wysokość 

środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2015 r. na podstawie otwartego 

konkursu ofert: - realizacja zadań wspieranych – 146.448 zł (po rozliczeniu dotacji 146.448 zł).  
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1. Zasady procedowania przy zlecaniu zadań publicznych 

Współpraca finansowa administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na 

przestrzeni 2015 r. realizowana była poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym w trybie przewidzianym zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 

14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 

 

Zarządzenie jest uszczegółowieniem procedury konkursowej i obowiązuje wszystkich 

tych, którzy realizują zadania ujęte w rocznym programie współpracy Gminy Przelewice  

z organizacjami pozarządowymi. W związku z ogłoszonym konkursem Wójt  powołał 

Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert, co jest zgodne z zarządzeniem nr 2/2015 Wójta 

Gminy Przelewice z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do 

zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w 2015 r. i ustalenia regulaminu jej prac. 

Komisja Konkursowa w przedmiotowej sprawie zebrała się 5 stycznia 2015 r., a w jej 

skład weszły następujące osoby: 

1. przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Przelewice: 

a.  Janusz Wójtowicz - Sekretarz Gminy, 

b.  Anna Garzyńska - Pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych. 

2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.):   

a. Jadwiga Pukalska, 

b. Lucja Głowacka, 

 

 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych 

W ramach realizacji Programu na 2015 r.  Gmina Przelewice ogłosiła i przeprowadziła 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty uprawnione. Termin składania ofert do siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach 

przez podmioty uprawnione upłynął z dniem  31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 13 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
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2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zachowano termin ogłoszenia konkursu, co najmniej z 21-

dniowym wyprzedzeniem.  

Łącznie wpłynęło 16 ofert na łączną kwotę o  dofinansowanie – 223.803 zł, w tym 1 ofertę 

odrzucono z przyczyn formalnych. Do dalszego etapu przechodziły tylko oferty spełniające 

wszystkie kryteria formalne.  

 Komisja Konkursowa pod względem merytorycznym oceniła 15 ofert, w tym 3 odrzuciła pod 

względem merytorycznym, a 12 zaopiniowała pozytywnie z propozycją dofinansowania na 

łączną wysokość  kwocie 146.448 zł.  

Protokół Komisji został zaakceptowany przez Wójta Gminy zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 14 

stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Są to następujące podmioty: 

 

 

 



 9 

Lp. Nazwa organizacji/ 

podmiotu 

Zakres i nazwa zadania Przyznana kwota 

dotacji 

(zł) 

 dział  851 rozdział 85154: 

1.   

Przelewickie Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wyrównajmy 

szanse”, 

74-210 Przelewice 95 

 

1.1. Wspieranie działań w zakresie kształtowania 

aktywności społecznej i umiejętności spędzania 

czasu wolnego. 

 

Tytuł zadania:  

„Żyjmy zdrowo na sportowo” czyli propagowanie 

zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe 

oraz turystykę wśród dzieci i młodzieży Gminy 

Przelewice” 

 

 

4.699 

 

2.   

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

św. Michała Archanioła w 

Rosinach, 

74-210 Przelewice 

 

1.1. Wspieranie działań w zakresie kształtowania 

aktywności społecznej i umiejętności spędzania 

czasu wolnego. 

Tytuł zadania:  „Możemy – bo chcemy” 

 

 

6.801 

 dział 900 rozdział 90001: 

3.   

Przelewickie Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wyrównajmy 

szanse”,  

74-210 Przelewice 95 

 

2.1. Propagowanie działań proekologicznych i 

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród 

społeczności lokalnej. 

 

Tytuł zadania: „ Jesteśmy częścią przyrody” 

 

 

2.100 

 dział 921 rozdział 92195: 

4.   

Parafia Rzymskokatolicka w 

Żukowie, 

73-115 Dolice 

 

3.2. Promowanie kultury i sztuki oraz propagowanie 

przedsięwzięć mających na celu działalność na rzecz 

ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Tytuł zadania: „Warsztaty artystyczne promujące 

rękodzielnictwo i sztukę” 

 

 

1.980 

5.   

Przelewickie Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wyrównajmy 

szanse”, 74-210 Przelewice 95 

 

3.2. Promowanie kultury i sztuki oraz propagowanie 

przedsięwzięć mających na celu działalność na rzecz 

ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Tytuł zadania: „Nasze młode lata – notacje” 

 

 

3.860 

6.   

Stowarzyszenie „ROSINY-TO 

MY”,  

Rosiny 8, 74-210 Przelewice 

 

4.1. Działania na rzecz rozwoju aktywności lokalnej  
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

Tytuł zadania: „Warsztaty rękodzielnicze w 
Rosinach – nasz sposób na aktywność” 

 

2.808 

 dział 926 rozdział 92605: 

7.   

Ludowy  Klub Sportowy  

„WICHER” Przelewice, 74-210 

Przelewice 

 

5.1.Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz 

wspieranie przedsięwzięć sportowych poprzez 

propagowania uprawiania piłki nożnej i tenisa 

stołowego. 

 

Tytuł zadania: „Promowanie uprawiania piłki 

nożnej i tenisa stołowego poprzez szkolenie dzieci i 

młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki 

nożnej i tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy 

Przelewice” 

 

65.000 
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Ogłoszenie wyników zostało umieszczone na stronie internetowej www.przelewice.pl 

i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przelewice.pl . Treść ogłoszenia była 

umieszczona również na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Następnie z oferentami 

zawarto umowy na realizację zadań publicznych 2015r. zgodnie z zaktualizowanymi 

kosztorysami  wydatków i harmonogramami planowanych działań. 

 

 

8.   

Ludowy Zespół Sportowy  

„Błyskawica” Kluki, 74-210 

Przelewice 

 

 

5.1. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz 

wspieranie przedsięwzięć sportowych poprzez 

propagowania uprawiania piłki nożnej i tenisa 

stołowego. 

 

Tytuł zadania: „Popularyzacja kultury fizycznej 

i sportu oraz wspieranie przedsięwzięć 

sportowych poprzez propagowania uprawiania 

piłki nożnej” 
 

21.000 

9.   

Uczniowski Klub Sportowy 

„Soccer Przelewice” 74-210 

Przelewice 75A 

5.1. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz 

wspieranie przedsięwzięć sportowych  poprzez 

propagowanie uprawiania piłki nożnej i tenisa 
stołowego. 

Tytuł zadania: „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu we współzawodnictwie 

sportowym dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Przelewice oraz organizacja zawodów w dyscyplinie 

piłka nożna” 

8.150 

10.   

Przelewickie Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wyrównajmy 

szanse”,  

74-210 Przelewice 95 

 

5.2. Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu 

zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom i 
młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 

Tytuł zadania: „Gramy w szachy” 

 

13.220 

11.   

Uczniowski Klub Sportowy 

„Olimpijczyk” 74-210 

Przelewice 

 

5.2.Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu 

zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom i 

młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 

 

Tytuł zadania: „Wspieranie aktywności szkół w 

prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie 

dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu 

wolnego” 

 

 

9.200 

12.   

Przelewickie Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wyrównajmy 

szanse”, 

 74-210 Przelewice 95 

 

 

5.3. Wspieranie działań kształtujących bezpieczne 

zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijające 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

Tytuł zadania: „Rowerem bezpiecznie poznaję 

gminę Przelewice” 

 

7.630 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

Ogółem: 

 

146.448 

 

http://www.przelewice.pl/
http://www.bip.przelewice.pl/
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3. Podsumowanie otwartego konkursu ofert 

W celu realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 

2015 r. Gmina ogłosiła oraz przeprowadziła 1  otwarty konkurs ofert. 

W 2015 r.: 

 Liczba ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartych konkursach na 

wspieranie zadania – 16. 

 Liczba umów zawartych w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi po rozstrzygnięciu 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań wspieranych – 12. 

 

Na poszczególne obszary wsparcia przekazano w 2015 r. dotację:  

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  – zadania wspierane: 124.200 zł. 

2. Integracja i reintegracja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - zadania wspierane: 11.500 zł. 

3. Ochrona środowiska i przyrody oraz edukacja ekologiczna – zadania wspierane: 2.100 zł.  

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – zadania wspierane: 5.840  zł. 

5. Rozwój aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – zadanie 

wspierane: 2.808 zł. 

 

4. Oferty złożone w trybie pozakonkursowym 

Ofert  w trybie pozakonkursowym nie zgłoszono.   

 

 

 

IV. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

W ramach realizacji Programu współpracy na 2015 r. Gmina Przelewice 

współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi nie 

tylko w sferze finansowej poprzez zlecanie zadań publicznych, ale również w sferze 

pozafinansowej.  

    Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły przede wszystkim sfery: informacyjnej, 

organizacyjnej i szkoleniowej.  
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1. Sfera informacyjna 

 
1.1 Informacje o spotkaniach, 

przekazywanie informacji telefonicznie i drogą elektroniczną stowarzyszeniom i innym podmiotom  

o m.in. spotkaniach, konkursach, grantach, przepisach prawnych, imprezach lokalnych i targach 

dotyczących promocji produktów lokalnych, 

 

1.2 Strona internetowa www.przelewice.pl: 

a) zakładka „organizacje NGO”: 

- zamieszczane są tam m.in. informacje na temat organizowanych szkoleń, komunikaty dot. 

konkursów ofert na realizację zadań, zaproszenia na spotkania, programy współpracy,  

b) portal gminy: 

- informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach itp. zamieszczane są również w 

aktualnościach na głównej stronie www.przelewice.pl . 

 

1.3 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi: 

a) akty prawne konsultowane z organizacjami pozarządowymi: 

1. od 01 do 30 kwietnia br. ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady 

Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Przelewice. Gmina Przelewice w okresie od 2013 do 2015 realizowała projekt 

„Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin  

i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” 

współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Rezultatem było wypracowanie 

procedur współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w tym 

zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Po przeprowadzonych konsultacjach 

w/w uchwałę Rada Gminy przyjęła 30 czerwca 2015 r.  

2. od 01 do 16 października 2015 r. trwały konsultacje społeczne z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.  

Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła 27 października 2015 r.  

 

 

 

http://www.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
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2. Sfera organizacyjna i szkoleniowa 

2.1. Współpraca z organizacjami z terenu gminy i z LGD Stowarzyszeniem „Lider 

Pojezierza” w Barlinku oraz z aktywnymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji 

pozarządowych w regionie. 

2.2. Baza danych: katalog informacji o organizacjach pozarządowych Gminy Przelewice – 

bieżąca aktualizacja. 

2.3 Spotkania informacyjne i szkoleniowe oraz wsparcie dla organizacji, realizowane przez 

Urząd Gminy w Przelewicach: 

1. 19 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące VIII Przelewickich 

Dniach Folwarku i imprezy towarzyszącej pn. Przelewicki Rajd Nordic Walking trasy 

tematycznej Parki–Drzewa–Lasy. Uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

kół gospodyń wiejskich i osoby zainteresowane prezentacją swoich produktów. Kolejne dwa 

spotkania odbyły się w kwietniu br. Ponadto wystosowano zapytania ofertowe dot. 

zabezpieczenia medycznego i sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w/w imprezy. W 

wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w 

zadania wyłoniono 2 oferentów, którzy przedstawili najkorzystniejszą cenę. 

2. w lutym 2015 r. w ramach realizacji projektu „Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy 

kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich 

Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

przygotowano do zatwierdzenia przez Radę Gminy projekt uchwały w sprawie zasad i 

standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań; 

3. w lutym 2015 r. na prośbę członków Przelewickiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta 

„WRZOS” przygotowano dokumenty o postawieniu Stowarzyszenia w stan  likwidacji i jego 

rozwiązanie w związku z zaprzestaniem działalności;  

4. 17 kwietnia 2015 r. Gmina Przelewice wraz z Instytutem Rozwoju Regionalnego 

zorganizowała dla przedstawicieli organizacji pozarządowych międzysektorowe warsztaty z 

zakresu współpracy JST i NGO, które  odbyły się w Ogrodzie Dendrologiczny w 

Przelewicach. Warsztaty realizowane były w ramach projektu „Dojrzałe Partnerstwo. Model 

współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach 

wiejskich Euroregionu Pomerania”; 

5. 25 kwietnia 2015 r. w Ogrodzie Dendrologicznym  odbył się I Przelewicki Rajd Nordic 

Walking organizowany przez Gminę Przelewice i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. W 

Ogrodzie zebrała się liczna grupa miłośników chodzenia z kijami. Panie rywalizowały na 
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trasie „Tysiąca barw” w Ogrodzie (3,7 km), a panowie na trasie „Strzała” z Przelewic do 

Kłodzina i powrót (5,2 km). Zwycięzcom wręczono nagrody, a wszystkim dyplomy 

uczestnictwa. W maju 2015 r. zakończono rozliczanie w/w projektu. Projekt 

współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie. Łączny koszt projektu wyniósł 

9.987 zł, z czego planowane dofinansowanie 9.987 zł; 

6. 05 maja 2015 r. w Ogrodzie Dendrologicznym odbyło się kolejne szkolenie pn. 

„Międzysektorowe warsztaty z zakresu współpracy JST i NGO”, które realizowane było w 

ramach realizacji projektu „Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we 

współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” 

współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS; 

7. w maju 2015 r. przygotowano ankietę monitorującą współpracę Gminy z sektorem 

pozarządowym w 2014 rok 

8. VIII „Przelewickie Dni Folwarku” odbyły się 25 kwietnia 2015 r. W programie artystycznym 

prezentowały się dzieci i młodzież szkolna oraz m.in. lokalne zespoły folklorystyczne. Były 

konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe, wesołe miasteczko, pokazy strażackie i wiele 

innych atrakcji; 

9. 20 maja 2015 r. w Ogrodzie Dendrologicznym odbyło się kolejne szkolenie w ramach 

„Międzysektorowych warsztatów z zakresu współpracy JST i NGO”. Szkolenie realizowane 

było w ramach  projektu „Dojrzałe Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we 

współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” 

współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS; 

10. 27 maja 2015 r. w Szczecinie odbyła konferencja podsumowująca projekt pn. „Dojrzałe 

Partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu …”, w którym Gmina Przelewice brała 

aktywny udział; 

11. 30 maja 2015 r. Gmina Przelewice zaprezentowała się na Targach „TILIA” w Trzcińsku-

Zdroju. Przygotowaliśmy stoisko wystawowe, na którym prezentowaliśmy produkty i wyroby 

rękodzielnicze naszych lokalnych twórców. Były też wyroby wędliniarskie Ireneusza Junga z 

Przelewic. W części artystycznej imprezy zaprezentował się nasz zespół folklorystyczny 

„Jutrzenka”. W trakcie Targów odbył się również konkurs 3 x S - Supersołtys i 

Supersołectwo, w którym dzielnie walczyła  drużyna  Sołectwa Ślazowo; 

12. 14 lipca 2015 r. w GCK-u w Przelewicach odbył się I Przeglądu Talentów, którego 

celem była prezentacja zainteresowań, talentów, umiejętności i pasji mieszkańców. 

Spotkanie było również prezentacją efektów wspólnej pracy podczas warsztatów 
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wokalno-muzycznych prowadzonych w GCK-u. Organizatorem Przeglądu był Wójt 

Gminy Przelewice i Gminne Centrum Kultury w Przelewicach; 

13.  Pomoc w prowadzeniu imprezy plenerowej pn. „Dzień Pirata w Żukowie”, która 

odbyła się w dn. 22.08.2015 r. w Żukowie; 

14. Pomoc w organizacji „I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przelewice”, 

który odbył się  05.09.2015 r.  na boisku ORLIK w Żukowie. Do udziału w Turnieju 

zgłosiły się cztery drużyny, które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”; 

15. Nasza publikacja pt. „Orlik w Żukowie i jego piękne okolice: Groby olbrzymów i 

tajemnicze kamienie” zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie pn. „Pokaż nam swoje 

okolice” i zamieszczona jest na portalu www.naszorlik.pl/ . Organizatorem konkursu 

była Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej; 

16. W październiku i listopadzie br. odbyły się robocze spotkania dotyczące powstania 

Inkubatora Kuchennego w Przelewicach z grupą inicjatywną i specjalistami w tym 

zakresie. W dniu 18 listopada 2015 r. podpisano porozumienie partnerskie powołujące 

grupę, która dopomoże w powstawaniu i funkcjonowania Inkubatora przetwórstwa 

lokalnego w ramach PROW 2014-2020 w Przelewicach.  W skład grupy weszło 9 

podmiotów z sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego;  

17. W listopadzie 2015 r. odbyły się spotkania Pana Wójta Gminy z klubami sportowymi 

działającymi na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Zarządu  LKS „WICHER” i LZS „Błyskawica”. Głównym tematem spotkania było 

podjęcie bardziej  skutecznych działań w kierunku większej aktywności  członków 

klubu do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich; 

18.  W listopadzie 2015 r. przeprowadzono kontrole dotyczące m.in. sposoby 

rozdysponowania i wykorzystania środków z budżetu Gminy na zadania publiczne w 

2015 r. przez wybrane organizacje pozarządowe. Większość z nich na bieżąco zadanie 

te realizowała. Natomiast, tam gdzie stwierdzono pewne rozbieżności pisemnie 

poproszono o wyjaśnienia i uzupełnienie braków; 

19. Pomoc merytoryczna przy projekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach, 

która  została laureatem konkursu grantowego „BEZPIECZNIE TU I TAM, którego 

partnerem była Gmina Przelewice.  Do konkursu zgłosiło się ponad 100 organizacji 

pozarządowych z całej Polski. 14 września 2015 r., pośród sześciu zwycięskich 

organizacji pozarządowych OSP Przelewice, od Polskiej Spółki Gazownictwa, 

http://www.naszorlik.pl/
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otrzymało 10000 zł na realizację projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa.  W 

ramach projektu organizowane byłym.in.  spotkania integracyjne z mieszkańcami i 

pokazy zasad udzielania  pierwszej pomocy z ich aktywnym udziałem. W  listopadzie 

2015 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyły się finałowe Konkursu Wiedzy o 

Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej dla uczniów, którzy 

zakwalifikowali się w eliminacjach szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy 

Przelewice. W grudniu dokonano podsumowania i końcowego rozliczenia projektu; 

20. W grudniu 2015 r. w GCK-u Przelewice odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 

konkursu „Jesień oczami dzieci”. Do konkursu zgłoszono czterdzieści prac 

wykonanych przez dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy. Najlepsze prace 

nagrodzono, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i drobne upominki za udział w 

konkursie. 

 

V. PODSUMOWANIE 

Data uchwalenia rocznego Programu współpracy obowiązującego w 2015 r.- 28 

października 2014 r. Okres obowiązywania programu współpracy:  od 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r. 

Zgodnie z postanowieniami Programu współpracy, na podstawie analizy jego efektów 

realizacji  przygotowano projekt programu na 2015 r. i poddano go konsultacją społecznym  

w okresie od 02 do 17 października 2014 r. 

Po zakończeniu konsultacji społecznych Wójt Gminy Przelewice skierował do 

zaopiniowania Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy 

Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2015. 

Uchwała podjęta została w dniu 28 października 2014 roku.  

 

Ponadto w dniu 17 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Przelewice ogłosił otwarty konkurs na 

realizację zadań publicznych w 2016 r. na łączną kwotę 146.448 zł  na terenie gminy w 

zakresie: 

1) wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
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2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja zadań w 

ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania  Patologiom Społecznym; 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

4) ekologii i ochrony zwierząt, w szczególności wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i 

młodzieży oraz mieszkańców gminy. 

 

W dalszym etapie przeprowadzono otwarty konkursu na realizację zadań publicznych 

zgodnie z wcześniej podanymi informacjami w niniejszym sprawozdaniu. 

 

Zatwierdził: 

Sporządziła:           

Anna Garzyńska        Wójt Gminy 

Pełnomocnik d/s        

organizacji pozarządowych          inż. Mieczysław Mularczyk 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

W/w sprawozdanie przedstawiono Radzie Gminy Przelewice podczas obrad  XVII Sesji Rady 

Gminy w Przelewicach, która odbyła się w dniu 26.04.2016 r. 


