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I. Wprowadzenie 
 

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Rocznego  Programu Współpracy 
Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2017. 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Sulęczyno do 
końca maja roku następnego zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok poprzedni. 

 
 Rada Gminy Sulęczyno uchwałą nr XIII/183/2016 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 listopada 
2016 roku przyjęła „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 
rok”, nazywany dalej Programem. 
 
 Program jest dokumentem, który określa cele, zasady, formy oraz zakres wzajemnej 
współpracy organów samorządowych Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi. Jego 
zadaniem jest budowanie partnerstwa oraz wzajemne wspieranie się w wykonywaniu zadań 
publicznych, umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw                   
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, umacnianie w świadomości społecznej 
poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 
Intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz otwarcie na innowacyjność, poprzez 
umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów 
konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.  
  
 Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa 
demokratycznego. Organizacje pozarządowe stanowią podstawową bazę dla rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne 
przedstawicieli swojego lokalnego środowiska.  
 
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie finansowej                        
i pozafinansowej. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań 
publicznych. 

 
 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu zadań publicznych    
w formie ich wspierania wraz z udzielaniem dotacji. Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego 
konkursu ofert – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 

Program określił, m.in. zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru: 
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
 W 2017 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych                   
z zakresu:  

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
 

Wpłynęło 16 ofert od 11 organizacji. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji 
konkursowej powołanej w celu oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku 
publicznego w 2017 roku, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru ofert: 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

 
Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 10.500,00 zł 

1. 2 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Mściszewice  

„Można więcej” (ppkt. a rodzaju zadań) 
3.200,00 zł 

2. 4 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Mściszewice 

„Szachy w szkole” (ppkt. b rodzaju zadań) 
1.700,00 zł 

3. 13a Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Mściszewiczanki” 

„Maluch na drodze” 
3.750,00 zł 

 
Suma przyznanych środków  

 
8.650,00 zł 

 
Zadania z zakresu:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00 zł 
 
1. 1 Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń 

Wiejskich w Węsiorach 
„Festyn na rozpoczęcie lata w Węsiorach”  

2.900,00 zł 

2. 8 Fundacja „Aby chciało się chcieć” 
 

„Koncerty Inauguracyjny i Kameralny XV 
Międzynarodowego Festiwalu 

Akordeonowego w Sulęczynie” (ppkt. c 
zadania) 

26.000,00 zł 

3. 9 Fundacja „Aby chciało się chcieć” 
 

„Żywioły 2” Cykl krótkometrażowych filmów 
dokumentalnych opowiadających o 

współczesnych mieszkańcach Kaszub (ppkt. 
b zadania) 

8.500,00 zł 



 
Ogólna kwota przyznanych przez Gminę Sulęczyno na ten cel środków finansowych wyniosła 

80.500,00 zł.   
 

• negatywną rekomendację otrzymały następujące zadania: 
 

 
 
Oferty ocenione negatywnie nie spełniały warunków formalnych, m.in. z powodu braku wymaganych 
załączników, błędów w kosztorysie pod względem rachunkowym, niegodności założeń realizacji 
zadania z zapisami w statucie, lub złożone zostały przez podmiot nieuprawniony. 
 
Ponadto Fundacja F-XXI złożyła ofertę, która nie została dopuszczona do konkursu, gdyż wpłynęła po 
terminie, tj. 17.03.2017 (oferty należało złożyć do dn.15 marca 2017 r., godz. 15.30). 
 
W związku z przejściem nawałnicy w nocy z 11/12 sierpnia 2018 roku, która dokonała znaczących 
strat, w leśnictwie, wprowadzony został zakaz wstępu do lasów ze względu na zagrożenie życia, 
zdrowia i mienia, obowiązujący na terenie całego Nadleśnictwa Lipusz. Niemożliwa okazała się 
realizacja zadania publicznego: „Jesienny Tułacz 2017 – Nocny Rajd na Orientację”, na które Bractwo 
Przygody „Almanak” otrzymało dotację, zgodnie z umową nr 272.47.06.2017, zawartą dnia 09 
czerwca 2017 roku w Sulęczynie. Żadna ze stron nie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie 
umowy, będące następstwem siły wyższej. W związku z powyższym w/w umowa została rozwiązana, 
a Zleceniobiorca dokonał do zwrotu otrzymanych na realizację w/wym. zadania publicznego środków 
finansowych. 
 

4. 13b Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „Mściszewiczanki” 

„Kultura dla Seniora” 
6.100,00 

5. 14 Stowarzyszenie Muzyków 
Jazzowych 

„XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy 
„Jazz w lesie” 

20.000,00 zł 

 
Suma przyznanych środków  

63.500,00 zł 

Zadania z zakresu:  upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 20.000,00 zł 

1. 3 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Mściszewice 

„Biegi Papieskie po raz VII” 
3.200,00 zł 

2. 12 Bractwo Przygody Almanak „Jesienny Tułacz 2017 – Nocny Rajd na 
Orientację” 

2.950,00 zł 

3. 11 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – 
Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” 

„Kaszubski Piknik Sportowy, czyli promocja 
sportu poprzez promowanie postaw 

sportowców sprawnych i niepełnosprawnych 
oraz promocja dyscyplin sportowych 

dostępnych dla wszystkich w kontekście 
igrzysk olimpijskich” 

2.200,00 zł 

Suma przyznanych środków  8.350,00 zł 

1 5 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Mściszewice 

„Zadbaj o kurhany” 
0,00 zł 

2 6 Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie Zarząd Główny 

„Promocja kultury kaszubskiej wśród 
mieszkańców Gminy Sulęczyno” 

0,00 zł 

3 7 Parafialny Zespół Caritas przy 
parafii p.w. Św. Trójcy w 
Sulęczynie 

„X Festyn Rodzinny w Sulęczynie” 
0,00 zł 

4 15 Gocki Ośrodek Twórczych 
Inicjatyw Społecznych 

„Goci z Pomorza – wystawa w Węsiorach” 
0,00 zł 

5 10 Pomorski Związek Organizacji 
Sportu Niepełnosprawnych 

„Letnie warsztaty sportowe dla dzieci i 
młodzieży (do 18 r. ż.) z gm. 

0,00 zł 



 
III.  Współpraca o charakterze pozafinansowym. 

 
W roku 2017 Gmina Sulęczyno organizowała dla organizacji pozarządowych działania, które miały 

charakter pozafinansowy: 
 
1. W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy 

Sulęczyno oraz poprzez wysyłanie e-maili do aktywnych organizacji z terenu Gminy Sulęczyno 
przekazywane są informacje o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ich 
rozstrzygnięcia, informacje o konsultacjach społecznych, terminach składania ofert.  

2. Gmina Sulęczyno prowadziła również działalność informacyjną w postaci informowania 
aktywnych organizacji pozarządowych działających na jej terenie o planowanych kierunkach 
działalności i realizowanych zadaniach, o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, 
konferencjach, możliwości zrzeszania się. 

3. Organizacje pozarządowe mają możliwość przesłania do Urzędu Gminy w Sulęczynie 
informacji na temat różnorodnych działań, które mogą być zamieszczane na stronie 
internetowej gminy 

4. Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne 
przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów. 

5. Gmina Sulęczyno konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych 
dotyczących sfer współpracy. 

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Sulęczyno nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 roku została powołana 
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie II kadencji.  Rada pełni rolę 
organu opiniująco – doradczego Wójta Gminy w zakresie działań dotyczących organizacji 
pozarządowych. Członkowie Rady wykonują swoje zadania społecznie.  
W związku z ustaleniami dot. możliwości uczestnictwa w spotkaniach także pozostałych 
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sulęczyno (bez 
prawa udziału w głosowaniu) spotkania mają charakter otwarty. 
 

 
 

IV.  Podsumowanie 
 

Roczny Program Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest wyrazem polityki władz Gminy 
Sulęczyno wobec organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na 
terenie gminy. 
 

Współpraca Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i legalności. Współpraca realizowana była 
na różnego rodzaju obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i formach 
pozafinansowych. 
 

Realizacja poszczególnych projektów powiodła się dzięki zaangażowaniu, kreatywności, środkom 
finansowym oraz aktywności społecznej ze strony organizacji pozarządowych. Często organizacje 
starały się także o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł publicznych i nie tylko. 
Realizowane przedsięwzięcia aktywizowały nie tylko dzieci i młodzież szkół podstawowych                 
i gimnazjalnych. W osiągniętych zadaniach uczestniczyli również dorośli. 
 
 

 


