
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2021 ROKU „ROCZNEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 

3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO                                    

I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULĘCZYNO, MAJ 2022 



 

I. Wprowadzenie 

 
Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Rocznego  Programu Współpracy 

Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2021. 

 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 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 XLI/254/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. przyjęła „Roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 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 2020 r., poz. 1057 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, 

- bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 r., na wsparcie realizacji zadań                  

z zakresu: 

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 9.000,00 zł, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 26.000,00 zł, 

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10.000,00 zł, 

4) bezpieczeństwa i porządku publicznego – 5.000,00 zł, 

 

 Na realizację zadań nr 1), 2), 3), 4) wpłynęło 5 ofert. Oferty zostały złożone przez: 

- Fundację „Aby chciało się chcieć” - 2, 

- Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach – 1, 

- Ochotniczą Straż Pożarną w Sulęczynie – 1, 

- Stowarzyszenie GD – 1. 

 

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej Wójt Gminy Sulęczyno 

dokonał następującego wyboru ofert: 

L
p
. 

Nr 
ofert

y 
Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Uczestnicy/ zakres 
zadań 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

 
Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 9.000,00 zł 

1
. 

3 Stowarzyszenie GD „KLOCKOWE L-MASZYNY” 
GMINNE WARSZTATY 
TECHNICZNE DLA DZIECI 

Nie udzielono dotacji  

0,00 zł 

2
. 

4a Fundacja „Aby chciało 
się chcieć” 

„MUZYCZNE KRAJOBRAZY 
SULĘCZYNO”  

Przeprowadzono 4 
warsztaty muzyczne 

trwające 
po 45 minut każdy, 

obejmujące wykład oraz 
krótki koncert, 

przeprowadzony przez 
 2 Muzyków dla 40 

słuchaczy.  

5.700,00 zł 

Suma przyznanych środków   5.700,00 zł 

 
Zadania z zakresu:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 26.000,00 zł 

1
. 

2 Kółko Rolnicze – Koło 
Gospodyń Wiejskich w 
Węsiorach 

„ ZABAWA Z HAFTEM 
KASZUBSKIM I JEGO 

WARIACJE – 
WYKORZYSTANIE WZORU 

Zorganizowano 10 
spotkań warsztatowych 
po 3 godziny każde, w 

których wzięło udział 13 
osób Zostały na nich 

wykonane prace 

5.800,00 zł 



 

 

 

III. Współpraca o charakterze pozafinansowym. 
 

 W roku 2021  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 109/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku została 

powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie III kadencji.  

Rada pełni rolę organu opiniująco – doradczego Wójta Gminy w zakresie działań dotyczących 

organizacji pozarządowych. Członkowie Rady wykonują swoje zadania społecznie.  

KASZUBSKIEGO W SPOSÓB 
TRADYCYJNY I 

WSPÓŁCZESNY” 

rękodzielnicze, m.in.: 
chusty, fartuszki, bieżniki 

na stół, spódniczki, 
poszewki na poduszki itp.  

2
. 

4b Fundacja „Aby chciało 
się chcieć” 

„ KASZUBSKIE WĘDRÓWKI 
MUZYCZNE” 

Zrealizowano i 
opublikowano w serwisie 

Youtube 5 teledysków 
trwających min. 3 min 

każdy w języku 
kaszubski. 

Zorganizowano pokaz 
premierowy z udziałem 

ok. 40 osób.  

11.400,00 zł  

 
Suma przyznanych środków  

 
17.200,00 zł 

 
Zadania z zakresu:  upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 10.000,00  zł 

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA 

Suma przyznanych środków   0,00 zł 

 
Zadania z zakresu: bezpieczeństwa i porządku publicznego – przeznaczone środki 5.000,00 zł 

1
. 

2 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Sulęczynie 

„NA STRAŻY 
BEZPIECZEŃSTWA 

MIESZKAŃCÓW GMINY 
SULĘCZYNO  

Zakupiono niezbędne 
wyposażenie (łóżka 

polowe 80x190 i lampy 
namiotowe m.in.  SILED 

30W LM 4725), co 
znacznie przyczyniło się 

do zwiększenia 
bezpieczeństwa 

i możliwości 
ratowniczych jednostki. 

5.000,00 zł 

Suma przyznanych środków  5.000,00 zł 



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. 

 

 Często organizacje starały się  o pozyskanie środków finansowych od sponsorów prywatnych. 

Realizowane przedsięwzięcia aktywizowały nie tylko dzieci i młodzież szkół podstawowych                          

i gimnazjalnych. W osiągniętych zadaniach uczestniczyli również dorośli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


