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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 o wolontariacie. Program 
stanowi podstawę współpracy 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 ją 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 
2017” (uchwała nr XXII/171/2016 z dnia 25.10.2016 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 zasad i obszarów współpracy w zakresie 
wspierania przez Gminę Przelewice działań organizacji pozarządowych poprzez 
powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań gminy oraz określenie priorytetów 
na 2017 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. 

 

Program skierowany był do organizacji pozarządowych, które  prowadzą swoją 
działalność na terenie naszej gminy lub na rzecz jej mieszkańców. 
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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. Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy Przelewice: 

 Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

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

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

5. Stowarzyszenie  „Otwarte Okno”, z siedzibą w Kosinie, 74-210 Przelewice, 

6. Stowarzyszenie INKUBATOR POMYSŁÓW, z siedzibą w Przelewicach 80, 74-210 
Przelewice, 

7. Stowarzyszenie PRZELEWICE DLA PRZYSZŁOŚCI, z siedzibą w Przelewicach 
95a, 74-210 Przelewice. 

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

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

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

11. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne - „Jesion”, Jesionowo 86, z siedzibą  
w Jesionowie, 74-210 Przelewice, 

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

13. Przelewickie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży, z siedzibą  
w SPZOZ Przelewice 98, 74-210 Przelewice. 
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 Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń 
Prowadzonych przez Starostę Pyrzyckiego: 

1. Stowarzyszenie (zwykłe) „Przelewice – Wspólna Sprawa”, z siedzibą  
w Przelewicach 113, 74-210 Przelewice, 

2. Stowarzyszenie  (zwykłe) Ludzi Kreatywnych „JUTRZENKA”, z siedzibą  76b/4, 
74-210 Przelewice, 

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

4. Ludowy Klub Sportowy „Wicher”, z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice - 
sekcja piłki nożnej i sekcja tenisa stołowego, 

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

6. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, z siedzibą przy Gimnazjum im. OZP  
w Przelewicach, 74-210 Przelewice. 

 

 Pozostałe organizacje i koła: 

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

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

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Terenowy w Pyrzycach -
Koło w Przelewicach, 

4. Gminne Koło Pszczelarzy, z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice, 

5. Młodzieżowy Klub Wolontariatu w Przelewicach. 

 

 Organizacje pozarządowe, których członkiem jest Gmina 
Przelewice: 

1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, z siedzibą  
w Barlinku, 

2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, z siedzibą   
w Szczecinie, 

3. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą  
w Szczecinie. 

 

 

Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2017 

 

Samorząd Gminy Przelewice co roku uchwala Program współpracy, stanowiący 
szczegółowy katalog zadań publicznych, które gmina zamierza realizować  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi. 
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W 2016 r. na podstawie zarządzenia nr 84/2016 Wójta Gminy Przelewice  
z dnia 22 września 2016 r.  rozpoczęto 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 2017”. 

Konsultacje nad projektem uchwały Rady Gminy Przelewice dotyczącym w/w 
Programu współpracy  prowadzone były w okresie od dnia  23 września 2016 r. 
do 7 października 2016 r. w następującej formie: 

1. projekt w/w Programu został udostępniony na stronach internetowych: 
www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Był również dostępny do wglądu  
u Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu (pok. nr B6),  
a także przesłany organizacjom z terenu gminy drogą elektroniczną. Informację  
o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach. 

2. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu Programu współpracy można było 
składać na formularzu wg określonego w w/w zarządzeniu wzorze, na adres poczty 
elektronicznej promocja@przelewice.pl, numer faksu 91/5643050, adres siedziby UG 
w Przelewicach, 74–210 Przelewice 75 lub można było zgłosić się osobiście do 
Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą  
w Uchwale Nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag. Niniejsza 
informacja o przebiegu i wynikach konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy 
Przelewice z organizacjami pozarządowymi zamieszczona była w BIP-e i na stronie 
internetowej Gminy Przelewice oraz na tablicy ogłoszeń. 

Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, 
przygotowano i wdrożono uchwałę nr XXII/171/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie 
„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 2017”. 

Uchwała zawierała katalog zadań określonych w 4 obszarach działania,  
w ramach których w 2017 r. zlecane były zadania organizacjom pozarządowym  
i innym podmiotom uprawnionym.  

Program ujmował współpracę w zakresie finansowym i pozafinansowym. 

 

 

 

 

 

http://www.bip.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
mailto:promocja@przelewice.pl
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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 2017”  - 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 2017 r. 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 cytowaną na 
wstępie.  

Współpraca finansowa Gminy Przelewice z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, polegająca na zlecaniu realizacji priorytetowych zadań publicznych 
zawartych w Programie na 2017 r., obejmowała swoim zakresem następujące obszary 
pożytku publicznego: 

 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród 
dzieci i młodzieży w oparciu o gminną bazę sportową poprzez szkolenie  
i organizowanie  lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym; 

2. wspieranie sportu i zaspokajanie  potrzeb mieszkańców w tym zakresie 
poprzez wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego oraz 
uczestniczenia w zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej  przez 
właściwe związki sportowe; 

3. propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania 
sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub uczestniczenie  
w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych, w tym również dla osób 
niepełnosprawnych; 

4. wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu 
drogowym oraz rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 

2. W zakresie turystyki i krajoznawstwa  obejmujące:  

1) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze 
szczególnym uwzględnieniem działań promujących Gminę Przelewice, 

2) organizację imprez turystycznych. 

3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego obejmujące:  

1) wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego  
i kulturowego,  
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2) realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome 
uczestnictwo w kulturze służących podnoszeniu atrakcyjności oferty 
kulturalnej m.in. koncerty, odczyty, przeglądy twórczości amatorskiej, 
konkursy, plenery i wystawy. 

 

4. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego obejmujące: 

1)  realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody i ochronę 
zwierząt. 

2)  projekty mające na celu propagowanie ekologii,  w szczególności obejmujące 
wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 

 

5. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.  

Zlecanie w/w zadań odbywało się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich wykonania. 

 

Łączna wysokość zaplanowanych środków pieniężnych przeznaczonych na dotacje 
dla podmiotów sektora pozarządowego w 2017 r. wyniosła 147.000 zł.  Wysokość 
środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2017 r. na podstawie 
otwartego konkursu ofert: - realizacja zadań wspieranych – 135.700 zł (po rozliczeniu 
dotacji 135.700 zł).  

 

 

1. Zasady procedowania przy zlecaniu zadań publicznych 

Współpraca finansowa administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi na przestrzeni 2017 r. realizowana była poprzez zlecanie zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym w trybie przewidzianym zarządzeniem nr  
4/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017. 

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 Gminy powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert, co jest 
zgodne z zarządzeniem  nr 2/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2017 r. 
w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. i ustalenia 
regulaminu jej prac. 

Komisja Konkursowa do oceny i wydania opinii ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  zebrała się 09 stycznia 
2017 r., a w jej skład weszły następujące osoby: 

 Zbigniew Kupisz – zastępca Wójta Gminy, 

http://bip.przelewice.pl/strony/5831.dhtml
http://bip.przelewice.pl/strony/5831.dhtml
http://bip.przelewice.pl/strony/5831.dhtml
http://bip.przelewice.pl/strony/5831.dhtml
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 Anna Garzyńska - pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych. 

 Lucja Głowacka, ze strony organizacji. 

 

 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych 

W ramach realizacji Programu na 2017 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 te podmioty obejmował okres od dnia 
06.12.2016 r. do 05.01.2017 r. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cytowanej na wstępie zachowano 
termin ogłoszenia konkursu, co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem.  

Łącznie wpłynęło 10 ofert.  Na etapie oceny formalnej dwie oferty odrzucono ze 
względu na nie spełnienie wymaganych kryteriów. Do dalszego etapu oceny 
merytorycznej zakwalifikowało się 8 ofert.  

 Komisja Konkursowa pod względem merytorycznym oceniła 9 ofert, w tym żadnej 
nie  odrzuciła, z propozycją dofinansowania na łączną wysokość  kwocie 135.700 zł.  

Protokół Komisji  został zaakceptowany przez Wójta Gminy zarządzeniem nr 
4/2017 w dniu 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Są to następujące podmioty: 

 

Lp. Nazwa organizacji/ 

podmiotu 

Zakres i nazwa zadania Przyznana 
kwota 
dotacji 

(zł) 

1.   

Stowarzyszenie Husaria 
Fight Team 

74-204 Kozielice 73 

 

1.1.wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu  
w szczególności wśród dzieci  
i młodzieży w oparciu o gminną bazę 
sportową poprzez szkolenie  
i organizowanie  lub uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym 

 

Tytuł zadania:  

Zajęcia sportowo - rekreacyjne  
z elementami zapasów na terenie 
gminy Przelewice  

 

7.000 

 

2.   

Ludowy  Klub 
Sportowy  „WICHER” 

Przelewice, 74-210 

1.2.wspieranie sportu i zaspokajanie  
potrzeb mieszkańców w tym zakresie 
poprzez wsparcie realizacji 
programów szkolenia sportowego 
oraz uczestniczenia  

 

60.200 
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Przelewice w zorganizowanej rywalizacji 
sportowej prowadzonej  przez 
właściwe związki sportowe 

 

Tytuł zadania:  Propagowanie 
uprawiania piłki nożnej i tenisa 
stołowego poprzez organizowanie 
rozgrywek piłki nożnej i tenisa 
stołowego dla mieszkańców Gminy 
Przelewice 

 

3.   

Ludowy Zespół 
Sportowy  

„Błyskawica” Kluki, 
74-210 Przelewice 

 

1.2.wspieranie sportu i zaspokajanie  
potrzeb mieszkańców w tym zakresie 
poprzez wsparcie realizacji 
programów szkolenia sportowego 
oraz uczestniczenia  
w zorganizowanej rywalizacji 
sportowej prowadzonej  przez 
właściwe związki sportowe  

 

Tytuł zadania: Wspieranie działań 
LZS „Błyskawica” Kluki 

 

 

34.000 

4.   

Przelewickie 
Stowarzyszenie 

Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse”, 
74-210 Przelewice 95 

 

1.3.propagowanie kultury fizycznej, 
zdrowego trybu życia, 
upowszechniania sportu wśród 
mieszkańców Gminy poprzez 
organizację lub uczestniczenie  
w imprezach, zawodach, zajęciach 
sportowych, w tym również dla osób 
niepełnosprawnych  

 

Tytuł zadania: Ale wkoło jest 
szachowo 

 

 

11.500 

5.   

Przelewickie 
Stowarzyszenie 

Edukacyjne 
„Wyrównajmy szanse”, 
74-210 Przelewice 95 

1.4.wspieranie działań kształtujących 
bezpieczne zachowanie się w ruchu 
drogowym oraz rozwijanie 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. 

Tytuł zadania: Bezpieczny 
rowerzysta 

11.500 
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6.   

Stowarzyszenie „Bo 
Jak Nie My To Kto” 

74-210 Przelewice 67D 

2.2.wspieranie turystyki  
i krajoznawstwa  obejmujące 
organizację imprez turystycznych 

 

Tytuł zadania: Przelewicki Rajd 
Nordic Walking (wiosenny  
i jesienny) 

2.000 

7.   

Stowarzyszenie Ludzi 
Kreatywnych 
„Jutrzenka”, 74-210 
Przelewice 76B/4 

3.1.wspieranie zadań związanych  
z ochroną dziedzictwa narodowego 
 i kulturowego  

Tytuł zadania: Wspieranie  
i promocja działalności zespołu 
folklorystycznego „JUTRZENKA” 

3.000 

8.   

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 

św. Michała 
Archanioła w 

Rosinach, 74-210 
Przelewice 

5.1. Wspieranie działań w zakresie 
kształtowania aktywności społecznej 
i umiejętności spędzania czasu 
wolnego, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Tytuł zadania: Jednak coś się 
dzieje 

6.500 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      
Ogółem: 

 

135.700 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostało 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 2017 r. 
zgodnie ze zaktualizowanymi kosztorysami  wydatków i harmonogramami 
planowanych działań. 

 

 

3. Podsumowanie otwartego konkursu ofert 

W celu realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 
na 2017 r. Gmina ogłosiła oraz przeprowadziła 1  otwarty konkurs ofert. 

W 2017 r.: 

 Liczba ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartych konkursach na 
wspieranie zadania – 10. 

http://www.przelewice.pl/
http://www.bip.przelewice.pl/
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 Liczba umów zawartych w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi po 
rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań wspieranych – 
8 na łączną wysokość dofinansowania w kwocie 135.700 zł. 

 

4. Oferty złożone w trybie pozakonkursowym 

Oferty złożone w trybie  pozakonkursowym na podstawie art. 19 a, ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie cytowanej na wstępie, na łączną kwotę w wysokości 10.690 zł. Oferty 
te zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.przelewice.pl na 
okres 7 dni roboczych. Były to następujące oferty złożone przez: 

1) Stowarzyszenie „LUBIATOWO I MY”   na realizację zadania publicznego pn. 
„Warsztaty rękodzielnicze – rozwijamy nasze umiejętności”  na kwotę 2.010 zł 
(po rozliczeniu 2010 zł),  

2) Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szans”, z siedzibą w 
Przelewicach  pn. Włącz myślenie – nie używaj, czyli propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe wśród dzieci i młodzieży” na kwotę 
1.180 zł (po rozliczeniu 1.180 zł),  

3) Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szans”, z siedzibą  
w Przelewicach  pn. „Wędrowanie to sposób na nudę” na kwotę 1.800 zł (po 
rozliczeniu 1.799,52 zł), 

4) Stowarzyszenie „BO JAK NIE MY TO KTO”, z siedzibą w Przelewicach na 
realizację zadania publicznego pn.  „Leśna Ścieżka Edukacyjna – wycieczka do 
lasu” na kwotę 2.100 zł (po rozliczeniu 2.100 zł),  

5) Parafia Rzymskokatolicka w Jesionowie „Utworzenie miejsca pamięci ks. Paula 
Sawatzke na skwerze w Jesionowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 
3.600 zł (po rozliczeniu 3.600 zł). 

 

Z w/w oferentami zawarto umowy w trybie pozakonkursowym na realizację 
zadań publicznych w 2017 r. 

 

5. Podsumowanie trybu bezkonkursowego ofert w 2017 r.: 

 Liczba ofert organizacji pozarządowych złożonych w trybie bezkonkursowym: 

- 5 oferta. 

 Liczba umów zawartych w 2017 r. z oferentem w trybie bezkonkursowym na  
realizację zadań wspieranych – 5 na łączą kwotę w wysokości 10.690 zł, 
po rozliczeniu 10.689,52 zł. 

 

+ nie ujęłam pożyczki 27.000ł Stowarzyszenia Komunalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej AGENDA 21 Euroregion Pomerania w Przelewicach,  74-210 
Przelewice 17, 

 

 

https://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/4124.dhtml
https://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/4124.dhtml
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IV. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

 

W ramach realizacji w/w Programu 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.  

 

 

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: 

 akty prawne konsultowane z organizacjami pozarządowymi: 

1) od  23 września 2016 r. do 7 października 2016 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 2017”. Rada Gminy w/w program 
przyjęła uchwałą nr XXII/171/2016 w dniu 25.10.2016 r.  

2) od 24 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 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 

http://www.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
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pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”. Rada Gminy w/w program 
przyjęła uchwałą nr XXX/245/2017 w dniu 26 września 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „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 
2018” wraz ze zm. (uchwała Rady Gminy Przelewice   nr  XXXI/266/2017 z dn. 
24 października 2017 r.). 

 

 

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  
w okresie sprawozdawczym przez Gminę Przelewice: 

1. W styczniu 2017 r., przy wsparciu organizacyjnym Gminy, odbył się 25. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już czternasta edycja tej imprezy, 
która odbyła się w Przelewicach. Podczas Finału kwestowało 13 wolontariuszy 
 i łącznie zebrano 5.320,70.  

2. W lutym 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny 
pn. „Pomóżmy Kasi powrócić do zdrowia”. Imprezę zorganizowano z inicjatywy 
Komitetu Społecznego „Pomoc dla Kasi” i Wójta Gminy, przy udziale 
pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury. Akcja spotkała się  
z bardzo dużym odzewem mieszkańców. Szkoda, że naszej koleżance śp. Kasi nie 
udało się wygrać walki z chorobą.  

3. W marcu 2017 r. w przelewickim pałacu odbyło się spotkanie informacyjne dla 
sołtysów i rad sołeckich w związku z ogłoszeniem przez Marszałka WZ konkursu 
„Granty sołeckie 2017” dla sołectw działających na obszarach wiejskich Pomorza 
Zachodniego. Szczegóły konkursu przedstawił dyrektor Wydziału  Rolnictwa  
i Rybactwa Andrzej Binka. W trakcie spotkania dyskutowano nad inicjatywami, 
które w ramach w/w konkursu mogłyby być realizowane przez  nasze sołectwa. 

4. W marcu br. odbyło się walne zebranie nowo powstałego stowarzyszenia 
„Przelewice dla Przyszłości”, z którego inicjatywy utworzono Niepubliczną Szkołę 
Podstawową w Przelewicach w budynku obecnego gimnazjum.  

5. W kwietniu wydano  kolejny, już 3 nr kwartalnika Nowiny Przelewickiej Gminy. 

6. Dzięki współpracy gminy Przelewice i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(OWES) dla regionu stargardzkiego w kwietniu w pałacu Ogrodu odbyło się 
spotkanie przedstawicieli OWES z przedstawicielami lokalnych samorządów, 
organizacji pozarządowych i sołectw. W czasie spotkania przedstawiono rodzaje 
możliwego wsparcia ze strony OWES różnym podmiotom zainteresowanym 
działaniami na polu ekonomii społecznej. 

7. W maju i we wrześniu 2017 r.  wsparto merytorycznie organizację Przelewickiego 
Rajdu Nordic Walking (wiosennego i jesiennego), organizowanego przez 
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Stowarzyszenie „Bo Jak Nie My To Kto”. Do przejścia wyznaczono dwie trasy: 
pierwsza to „Polne krajobrazy” na odcinku Przelewice – Kluki, a druga  „Strzała” 
na odcinku Przelewice -Kłodzino - Przelewice (2,6 km i powrót). 

8. W maju 2017 r. dla potrzeb Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przygotowano ankietę monitorującą współpracę organu administracji 
samorządowej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 
2016. 

9. „Seniorze bądź bezpieczny i nie daj się oszukać” - pod takim hasłem w maja 2017 
r.  w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie z seniorami. Policjanci  
z Komisariatu Policji w Lipianach przeprowadzili pogadankę, podczas której 
poruszono kwestię bezpieczeństwa osób starszych na naszym terenie. Głównym 
celem spotkania było uświadomienie osób starszych i przekazanie im wiedzy na 
temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych  
z oszustwami metodą, np. „na wnuczka czy krewnego”. Seniorzy oprócz tych 
cennych informacji mieli również możliwość poznać swojego dzielnicowego.  

10. Spotkanie dotyczące "Programu Społecznik" odbyło się w czerwcu 2017 r.  
w Gminnym Centrum Kultury. Do zdobycia w ramach Programu był grant do 3 
tys. zł na działania społeczno- kulturalne i  charytatywne. Podczas spotkania 
dokonano prezentacji programu i omawiano m.in. przykłady inicjatyw możliwe 
do realizacji w ramach „Społecznika”. 

11. W  czerwcu 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026. Konsultacje przeprowadzone były   
w okresie od 22.06 do 06.07.2017 r. w formie badania opinii mieszkańców 
poprzez umieszczenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przelewice: www.przelewice.pl pod 
hasłem Strategia Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026 i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Była również możliwość przyjęcia uwag i opinii na piśmie 
za pomocą poczty elektronicznej, czy na udostępnionym formularzu zgłaszania 
uwag. 

12. W czerwca 2017 r. na sali sportowej przy Gimnazjum im. OZP odbył się II 
Przelewicki Turniej Rugby na Wózkach pod patronatem Wójta Gminy  
i Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice. Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie „Otwarte okno” przy wsparciu Wójta Gminy. Do rywalizacji 
stanęły drużyny: Start „Tetragryf  II” i  „Strangers” Zielona Góra. W przerwie 
meczu widzowie podziwiali pokaz samoobrony w wykonaniu instruktorów 
Szczecińskiej Akademii Combat SGS. 

13. W czerwca dzieci świętowały Dzień Dziecka w Żukowie, w lipcu zorganizowano 
festyn w klimacie PRL, a w sierpniu  2017 r. „Dzień Pirata”. Organizatorem 
imprez była Pani Sołtys i Rada Sołecka w Żukowie przy wsparciu Wójta Gminy. 
Do aktywnej współpracy podczas tych imprez włączyli się również strażacy z OSP 
Przelewice i ratownicy ze stowarzyszenia Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego oraz 
mieszkańcy Żukowa. 

14. W lipcu 2017 r. ukazał się kolejny 4  numer gazety "NOWINY PRZELEWICKIEJ 
GMINY”’. 

15. W  lipca 2017 r.  do Przelewic przyjechał Naukobus z Centrum Nauki Kopernika. 
Przedsięwzięcie odbyło się w Gminnym  Centrum Kultury w ramach projektu 
realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum 
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Nauki Kopernik. Mobilna wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
W świat tajemnic naukowych wprowadzali doświadczeni animatorzy.  Na każdym 
z piętnastu stoiskach wystawowych wyjaśniali na czym polegają prezentowane 
zjawiska fizyczne. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci mogły uczestniczyć  
w ciekawych doświadczeniach z zakresu fizyki oraz  przekonać się jak złudne 
bywają nasze zmysły. 

16. W sierpniu i we wrześniu 2017 r. wsparto organizację imprez integracyjnych 
w Ślazowie, organizowanych przez Panią Sołtys i Radą Sołecką. Na gości czekały 
liczne atrakcje, m.in. występy artystyczne, konkursy oraz gry i zabawy sportowe 
prowadzone. Były też pokazy zasad udzielania pierwszej pomocy i przejażdżki 
kucykiem.  

17. We wrześniu 2017 r. w Szczecinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej 
organizowane w ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”. 
Podczas Targów była możliwość obejrzenia produktów i usług wykonywanych 
przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalnie i zakłady aktywności 
zawodowej z naszego regionu. Można było również skosztować produkty przez 
nich oferowane. W  trakcie Targów były też konkursy, gry podwórkowe dla dzieci, 
występy i inne atrakcje. Uczestniczyły w nich  przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Przelewice dla Przyszłości” i Stowarzyszenia Inkubator Pomysłów. 

18. We września 2017r. w Przelewicach nasze przedszkolaki w sposób wyjątkowy 
świętowały Dzień Przedszkolaka. Na salę sportową przybyło ponad 100 dzieci  
z ternu gminy. Różne gry i zabawy dla dzieci oraz inne atrakcje zorganizował Wójt 
Gminy z pomocą pracowników UG i GCK-u i Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My to 
Kto”.   

19. We wrześniu 2017 r. ponad 90 dzieci ze wszystkich szkół (kl. „O” i kl. I) z terenu 
gminy uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej do lasu. Były na Leśnej Ścieżce 
Edukacyjnej w Swobnicy. Organizatorami wycieczki było Stowarzyszenie „Bo Jak 
Nie My To Kto” przy wsparciu Wójta Gminy.  

20. W listopadzie 2017 r. zaproszono  przedstawicieli organizacji pozarządowych, do 
zgłaszania chęci udziału w pracach  komisji konkursowych powoływanych w celu 
opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanych przez 
Gminę otwartych konkursów ofert na rok  2018. W grudniu nabór do w/w komisji 
ponowiono. 

21. W listopadzie 2017 r. w Przelewicach odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne 
z udziałem przedstawiciela firmy zewnętrznej opracowującej Lokalny Program 
Rewitalizacji w ramach projektu pn. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 
GMINY PRZELEWICE DO ROKU 2023”, dofinansowanego ze środków UE, w 
ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020. Lokalny Program Rewitalizacji 
stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie 
rewitalizacji zdegradowanych obszarów. 

22. W listopadzie 2017 r.   ukazał się kolejny 5 numer "NOWINY PRZELEWICKIEJ 
GMINY".  

23. W listopadzie 2017 r. odbyła się wycieczka dla dzieci do Szczecina celem poznania 
jego atrakcji. Organizatorami wyjazdu było Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów, 
dofinansowanie na ten cel pozyskano ze środków Programu Społecznik. 

https://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/4061.dhtml
https://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/4302.dhtml
https://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/4302.dhtml
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24. Ponadto w 2017 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Inkubator Pomysłów i przy 
wsparciu pedagoga szkolnego z Gimnazjum im. OZP utworzono Młodzieżowy 
Klub Wolontariatu w Przelewicach. Głównym  jego celem jest m.in. promowanie 
idei wolontariatu, wspieranie akcji charytatywnych.  

 

V. PODSUMOWANIE 

Data uchwalenia rocznego Programu współpracy na rok 2017 - 25 października 
2016 r. Okres obowiązywania programu współpracy:  od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. 

Zgodnie z postanowieniami Programu współpracy, na podstawie analizy jego 
efektów realizacji  przygotowano projekt Programu na 2017 r. i poddano go 
konsultacją społecznym w okresie 23 września do 07 października 2016 r. 

Po zakończeniu konsultacji społecznych Wójt Gminy skierował do 
zatwierdzenia 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 2017. Uchwała nr XXII/171/2016  
o przyjęciu w/w Programu podjęta została w dniu 25.10.2016 r.  

Ponadto w dniu 06.12.2016 r. Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań 
publicznych w 2017 r. na łączną kwotę 147.000 zł  na terenie gminy  
w zakresie: 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród 
dzieci i młodzieży w oparciu o gminną bazę sportową poprzez szkolenie  
i organizowanie  lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym; 

2) wspieranie sportu i zaspokajanie  potrzeb mieszkańców w tym zakresie poprzez 
wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego oraz uczestniczenia  
w zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej  przez właściwe związki 
sportowe; 

3) propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu 
wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub uczestniczenie  
w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych, w tym również dla osób 
niepełnosprawnych; 

4) wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu 
drogowym oraz rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 

2. W zakresie turystyki i krajoznawstwa  obejmujące:  

1) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze 
szczególnym uwzględnieniem działań promujących Gminę Przelewice; 

2)  organizację imprez turystycznych. 

3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego obejmujące:  
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1) wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego  
i kulturowego,  

2) realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome 
uczestnictwo w kulturze służących podnoszeniu atrakcyjności oferty 
kulturalnej m.in. koncerty, odczyty, przeglądy twórczości amatorskiej, 
konkursy, plenery i wystawy. 

 

4. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego obejmujące: 

1) realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt. 

2) projekty mające na celu propagowanie ekologii,  w szczególności obejmujące 
wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 

 

5. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.  

Zlecanie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz  
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wykonania. 

W dalszym etapie przeprowadzono otwarty konkursu na realizację zadań 
publicznych w 2017 r. zgodnie z wcześniej podanymi informacjami w niniejszym 
sprawozdaniu. 

 

 

Zatwierdził: 

Sporządziła:           

Anna Garzyńska        Wójt Gminy 

Pełnomocnik d/s        

organizacji pozarządowych        Mieczysław Mularczyk 


