
Sprawozdanie

 z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Wstęp

Zgodnie z zapisami  art.  5a ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U . 2019 poz. 688, poz. 1570, poz. 284) - organ
wykonawczy jednostki  samorządu terytorialnego nie później  niż  do dnia 31 maja  każdego
roku,  jest  zobowiązany  przedłożyć  organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.

Roczny  program  współpracy  Gminy  Biesiekierz  na rok  2019  z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został
przez Radę Gminy w Biesiekierzu Uchwałą Nr II/11/18 z dnia 28 listopada 2018 r. Program
ustalał  następujące  zadania  jako  priorytetowe,  które  mogą  być  zlecane  do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie, tj.:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
7) turystyka i krajoznawstwo,
8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Program zakładał także, iż Wójt Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych
lub na wniosek (ofertę) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust.  3 ustawy może w trakcie  funkcjonowania programu określić kolejne zadania i ogłosić
kolejne konkursy na ich realizację.

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia
Nr  388/18  Wójta  Gminy  Biesiekierz  z dnia  17  października  2018  r. w sprawie
przeprowadzenia  konsultacji  projektu  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Biesiekierz
z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2019.

Zarządzenie  opublikowano  w dniu  17  października  2018 r.,  poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej  www.bip.biesiekierz.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Biesiekierzu. 

Konsultacje  przeprowadzono  poprzez publikację  projektu  w/w  programu  oraz
umożliwienie wnoszenia uwag do projektu w terminie 14 dni od dnia jego umieszczenia, tj. w dniach

od 17 października do 31 października 2018 r.

http://www.bip.biesiekierz.eu/


W okresie trwania konsultacji żaden uprawniony podmiot nie zgłosił opinii ani uwag
do  w/w  projektu  Programu,  w  związku  z  tym  projekt  „Rocznego  programu  współpracy
Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” bez zmian
został przedłożony Radzie Gminy w Biesiekierzu.

Z  przebiegu  konsultacji  sporządzono  informację,  która  została  zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biesiekierz.

Współpraca o charakterze finansowym

Na wsparcie  zadań  publicznych  realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe
oraz podmioty,  o których  mowa  w art.  3  ust.  3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019
rok zaplanowano kwotę w wysokości 147 800 000,00 zł.

Ogłoszono cztery konkursy ofert na realizację zadań ujętych w § 4 Programu:

Pierwszy  konkurs  ogłoszony  został  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w dniu
25 stycznia  2019  r.  Nabór  ofert  trwał  do 15  lutego  2019  r.  Konkurs  dotyczył  obszaru
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

Drugi  konkurs  ogłoszony  został  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w dniu
30 stycznia  2019  r.  Nabór  ofert  trwał  do 20  lutego  2019  r.  Konkurs  dotyczył  obszaru
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

Trzeci  konkurs  ogłoszony  został  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w dniu
30 stycznia 2019 r. Nabór ofert trwał do 20 lutego 2019 r. Konkurs dotyczył obszaru pomocy
społecznej,  w tym  pomocy  rodzinom  i osobom  w trudnej  sytuacji  życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

Czwarty  konkurs  ogłoszony  został  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w dniu  30
stycznia  2019  r.  Nabór  ofert  trwał  do 20  lutego  2019  r.  Konkurs  dotyczył  obszaru
działalności  na rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci  i  młodzieży  oraz
rozwoju  wspierania  aktywności  społecznej  oraz  integracji  mieszkańców  Gminy.
W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy, oferty zostały
zweryfikowane,  przez  powołaną  Komisję  Konkursową,  pod względem  formalnym
i merytorycznym.  Wszystkie  złożone  oferty  zostały  przez  w/w Komisję  zaopiniowane
pozytywnie.

W ramach współpracy o charakterze finansowym wpłynęła w dniu 14 maja 2019 roku
oferta realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinna akademia sportowa” w ramach obszaru
wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej.  Ofertę  opublikowano  i rozpatrzono



pozytywnie w trybie pominięcia procedury konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zestawienie zawartych umów:

Lp. Nazwa organizacji Rodzaj zadania

Data
zawarcia
umowy

Kwota
wypłaconej

dotacji
w zł

1

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy 
„WYBRZEŻE” 
Biesiekierz 3C
76-039 Biesiekierz

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

05.03.2019 125 000,00 zł

2

Pomorska Fundacja „Jaś
i Małgosia” 
w Koszalinie Cewlino 
12A,
76-015 Manowo

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 03.04.2019 10 000,00 zł

3

Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet 
Gminy Biesiekierz
Biesiekierz 121/3,
76-039 Biesiekierz

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

15.03.2019 3 500,00 zł

4

Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce w 
Polsce
Ul. Niedźwiedzia 39
02-797 Warszawa

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
rozwoju wspierania aktywności społecznej 
oraz integracji mieszkańców Gminy

28.03.2019 10 000,00 zł

5

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 
Biesiekierz
Biesiekierz 114/5
76-039 Biesiekierz

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

24.05.2019 5 000,00 zł

Stowarzyszenie  Aktywnych  Kobiet  Gminy  Biesiekierz  z  powodu  braku  możliwości
wywiązania  się  z  realizacji  zadania  publicznego,  zwróciło  w  całości  otrzymaną  dotację.
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Gminy  Biesiekierz  zwróciło  część  dotacji,  której  nie
wykorzystano  w trakcie  realizacji  zadania  publicznego.  Stowarzyszenie  SOS  Wioski
Dziecięce w Polsce również zwróciło cześć dotacji, gdyż została ona pobrana w nadmiernej
wysokości.  Pozostałe  organizacje,  które  otrzymały  dotacje,  wykorzystały  ją  w całości  na
realizację zadania publicznego.



Współpraca o charakterze pozafinansowym

Wykaz organizacji pozarządowych podejmujących w 2019 roku współpracę z gminą:

Lp. Nazwa organizacji ,
rodzaj i numer rejestru

Kategoria

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
Biesiekierz 114/5, 76-039 Biesiekierz, KRS: 0000391854 stowarzyszenie

2. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wybrzeże”
Biesiekierz 3C, 76-039 Biesiekierz
Ewidencja klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Koszalinie
Decyzja WP.5050-1/1/03

stowarzyszenie

3. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz
Biesiekierz 121/3, 76-039 Biesiekierz
KRS: 0000432816

stowarzyszenie

W 2019  r.  Gmina  Biesiekierz  udzieliła  wielu  organizacjom działającym na swoim terenie
wsparcia w formie pozafinansowej poprzez:

1. Działalność promocyjną: 
Gmina  Biesiekierz  promowała  lokalne  organizacje  pozarządowe  i podejmowane  przez
nie działania  (w formie  patronatu)  na stronie  internetowej  gminy  (G@zeta  Gminna)
oraz podczas gminnych spotkań kulturalnych.

2. Wsparcie organizacyjne:
Istotną  częścią  współpracy  gminy  z organizacjami  pozarządowymi  było  wsparcie
organizacyjne  przy prowadzonych przedsięwzięciach,  np.  poprzez udostępnianie  gminnych
obiektów (sali sportowej, stadionu sportowego, świetlic). 

3. Działalność informacyjną:
Gmina  Biesiekierz  prowadziła  również  działalność  informacyjną  w postaci  informowania
organizacji  pozarządowych  działających  na jej terenie  o źródłach  pozyskiwania
pozabudżetowych  środków  finansowych  oraz możliwościach  udziału  przedstawicieli
organizacji w bezpłatnych szkoleniach.



Podsumowanie

Gmina  Biesiekierz  realizując  cele  Programu  współpracy  w 2019  r.,  udzieliła
organizacjom  pozarządowym wsparcia  finansowego,  jak  również  pomocy  pozafinansowej
poprzez działalność promocyjną, informacyjną oraz wsparcie organizacyjne.

Ogłoszono  cztery  konkursy  ofert,  w których  cztery  podmioty  otrzymały  wsparcie
finansowe  na realizację  zadań  publicznych  w zakresie:  działalności  na rzecz  osób
niepełnosprawnych,  wspierania  i upowszechniania  kultury  fizycznej, pomocy  społecznej,
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób, a także działalności  na rzecz dzieci i  młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży  oraz  rozwoju  wspierania  aktywności  społecznej  oraz  integracji  mieszkańców
Gminy,  ponadto  udzielono  jednej  dotacji  w trybie  pominięcia  procedury  konkursu  ofert.
Rozdysponowano łącznie kwotę 149 998,68 zł.

Gmina  Biesiekierz  wsparła  zadania  publiczne  realizowane  przez  organizacje
pozarządowe  do wysokości  pomiędzy  3,84%  a  89,51%  ich wartości.  Organizacje
pozarządowe natomiast  wniosły wkład w realizację  swoich projektów, w postaci  własnych
środków  finansowych,  środków  pozyskanych  od prywatnych  sponsorów,  a także  pracy
wolontariuszy i członków organizacji.

W trakcie  realizacji  Programu współpracy  nie wpłynęły  żadne  uwagi  i zastrzeżenia
do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

W 2019  roku  Gmina  Biesiekierz  współpracowała  z organizacjami  pozarządowymi
na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych  grup  społecznych.  Działania  te  nakierowane  były  w szczególności  na tworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/

Andrzej Leśniewicz


