
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 2015

Wstęp

Zgodnie  z  zapisami  art.  5a  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) -
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  2015  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty
został  przez  Radę  Gminy  w  Biesiekierzu  uchwałą  Nr  III/16/14  z  dnia  
30 grudnia 2014 r.  Program ustalał następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być
zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie,
tj.:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

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  4/14  Wójta  Gminy  Biesiekierz  z  dnia  02  grudnia  2014  r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Zarządzenie  opublikowano  w dniu  08  grudnia  2014  r.,  poprzez  zamieszczenie  na
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.biesiekierz.eu oraz  na  tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Biesiekierzu. 

Konsultacje  przeprowadzono  w  formie  bezpośredniego  spotkania w  dniu  
16 grudnia 2014 r. 

Na  spotkanie  przybył  Dyrektor  Pomorskiej  Fundacji  „Jaś  i  Małgosia”,  który
zawnioskował  o  zwiększenie  środków  na  realizację  zadania  „działalność  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych”. Przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Sportowy WYBRZEŻE natomiast
nie zgłosił żadnych wniosków ani uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
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programu współpracy Gminy Biesiekierz na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Z  przebiegu  konsultacji  sporządzono  protokół,  który  zamieszczony  został  
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 2015 rok zaplanowano kwotę w wysokości  110 000,00 zł

Ogłoszono  trzy konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w § 3 Programu
współpracy.

Pierwszy  konkurs  ogłoszony  został  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  dniu
09 stycznia 2015 r. Nabór ofert trwał do 30 stycznia 2015 r. Konkurs dotyczył następującego
obszaru:
- wspieranie osób niepełnosprawnych, 
obejmującego:

 nieodpłatne  przekazywanie  sprzętu  rehabilitacyjnego,  pomocniczego  
i odzieży,

 organizowanie dowozu sprzętu.
W konkursie wpłynęła jedna oferta.

Drugi  konkurs  ogłoszony  został  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  dniu  
09 stycznia 2015 r. Nabór ofert trwał do 30 stycznia 2015  r. Konkurs dotyczył następującego
obszaru:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
W konkursie wpłynęły dwie oferty.

Trzeci  konkurs  ogłoszony  został  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  dniu  
06  lipca  2015  r.  Nabór  ofert  trwał  do  28  lipca  2015  r.  Konkurs  dotyczył  następującego
obszaru:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
obejmującego:

 organizację rozgrywek, zawodów, imprez,
 wzrost efektywności osiągnięć sportowych mieszkańców gminy
 udział w zawodach.

W konkursie wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie  z  procedurą  konkursową  określoną  w  Programie  współpracy  oferty  zostały
zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane pozytywnie.
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Zestawienie zawartych umów:

Lp. Nazwa organizacji Rodzaj zadania
Data zawarcia

umowy

Kwota wypłaconej
dotacji

w zł

1
Klub Brydżowy KONTRA 
z siedzibą w Koszalinie

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

27.02.2015 r.  5 000,00

2
Stowarzyszenie Klub 
Sportowy „Wybrzeże” z 
siedzibą w Biesiekierzu

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

03.03.2015 r. 40 000,00

3
Pomorska Fundacja „Jaś i 
Małgosia” w Koszalinie z 
siedzibą w Cewlinie

Wspieranie osób 
niepełnosprawnych

03.03.2015 r. 5 000,00

4
Stowarzyszenie Klub 
Sportowy „Wybrzeże” z 
siedzibą w Biesiekierzu

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

13.08.2015 r. 40 000,00

Wypłacone kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Nie nastąpiło ich zmniejszenie, ani
zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym

Wykaz organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z samorządem i obszary ich
działania:

Lp.
Nazwa organizacji ,
 Reprezentacja org.

Rodzaj i numer rejestru
Kategoria Obszar działania

1.

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

Reprezentacja: dwóch członków 
Zarządu łącznie:

Członek zarządu - Andrzej  Gad
Członek zarządu - Monika  Tarnowska
Członek zarządu - Józef  Ryfun

stowarzyszenie - działanie na rzecz ekologii,
- rozwijanie inicjatyw gospodarczych na terenie Gminy Biesiekierz,
- podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i 
przedsiębiorczości,
- promowanie technologii proekologicznej i zaznajamianie z nimi 
mieszkańców,
- promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska i działalnością 
proekologiczną,
- działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego,
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Członek zarządu - Bernadeta  
Tomczak
Członek zarządu - Ryszard  Smagieł
Członek zarządu – Zygmunt 
Sadłowski

KRS: 0000391854
Data rejestracji
02.08.2011

- działalność na rzecz rozwoju infrastruktury (energetycznej, 
telekomunikacyjnej, drogowej),
- budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony 
środowiska i odnawialnych zasobów i źródeł energii oraz praktyczne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2.

Stowarzyszenie Nasz Dom 
Biesiekierz
Parnówko 3
76-039 Biesiekierz

Reprezentacja: dwóch członków 
Zarządu łącznie:

Prezes  - Leszek Matusik
Wiceprezes - Piotr Fira
Wiceprezes - Marek Plust

KRS: 0000382826
Data rejestracji
05.04.2011

stowarzyszenie

- działania na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i 
zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obywateli,
- nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- upowszechnianie, ochrona praw konsumentów,

3.

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
„Wybrzeże”
76-039 Biesiekierz 22a/9

Reprezentacja: 
Prezes - Roman Fil
W-ce prezes – Tadeusz Kasprowicz
W-ce prezes – Andrzej Brudziński
Sekretarz - Zygmunt Sadłowski

Ewidencja klubów sportowych 
Starostwa Powiatowego w Koszalinie
Decyzja WP.5050-1/1/03
Data wpisu: 09.05.2003

stowarzyszenie

- propagowanie sportu, szczególnie piłki nożnej wśród dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych,
- uczestnictwo w państwowych i wewnątrzorganizacyjnych zawodach 
sportowych, 
- tworzenie dogodnych warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu,

4.

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

Reprezentacja: dwóch członków 
Zarządu łącznie:

Dyrektor -Tadeusz Kupczyk
Z-ca Dyrektora - Ludmiła Kupczyk

KRS: 0000150602
Data rejestracji 07.02.2003

fundacja

- udzielanie pomocy dzieciom – ofiarom  wypadków komunikacyjnych,
- udzielanie pomocy dzieciom – ofiarom  innych przestępstw,
- udzielanie pomocy dzieciom ze środowisk społecznie i ekonomicznie 
zaniedbanych,
- udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym  ofiarom wypadków 
komunikacyjnych,
- zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi,
- pomoc instytucjom społecznym i ochrony zdrowia,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc osobom ubogim i chorym,
- prowadzenie szkoleń i doradztwa,
- reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych,

5.

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

Reprezentacja: dwóch członków 
Zarządu łącznie:

Prezes - Grażyna Guzowska
W-ce Prezes - Krystyna Jankowiak
W-ce Prezes - Zofia Gleich
Członek zarządu - Irena Artych
Członek zarządu - Grażyna Zając
Sekretarz – Mariola Robakowska
Skarbnik – Agnieszka Borzęcka

KRS: 0000432816
Data rejestracji 21.09.2012

stowarzyszenie - integracja mieszkańców wsi poprzez aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską,
- działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet,
- promocja zdrowego stylu życia,
- działalność charytatywna i pomoc ludziom w trudnej sytuacji 
życiowej,
- wspieranie inicjatyw służących rozwojowi uzdolnień mieszkańców 
wsi,
- podejmowanie, propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i 
artystycznych,
- podtrzymywanie tradycji narodowych,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- promocja i ochrona środowiska naturalnego,
- promocja swojej miejscowości i Gminy,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- działalność w zakresie kultu religijnego,
- organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych,
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- szerzenie kultury kulinarnej,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między społecznościami,

6.

Stowarzyszenie Dynamiczne 
Parnowo

Reprezentacja: dwóch członków 
zarządu łącznie, w tym Prezes zarządu

Prezes zarządu - Eugenia Grajper
Sekretarz – Halina Hierl
Skarbnik – Grażyna Jarkiewicz
Członek zarządu – Marta 
Kwiatkowska
Członek zarządu Natalia Majcher 
Rosowska

KRS: 0000532197
Data rejestracji: 19.11.2014

stowarzyszenie

- aktywizacja i promowanie społeczności wiejskiej w życiu 
społecznym, gospodarczym, kulturalnym,
- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz podniesienia jakości 
życia mieszkańców wsi Parnowo, Parnówko,
- podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej wsi, 
tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu,
- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju powszechnie 
dostępnej oświaty na wsi dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
szkół i przedszkoli,
- rozwój różnych form samokształcenia w celu podnoszenia 
kwalifikacji, zabezpieczenia potrzeb w dziedzinach: opieki zdrowotnej, 
społecznej, świadczeń rodzinnych, socjalnych, zdrowego życia 
i higieny życia,
- podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę 
zdrowotną oraz zmierzających do wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych w środowisku wiejskim,
- podejmowanie działań integrujących organizacje społeczne na wsi 
i w mieście,
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań promujących 
i upowszechniających wartości i wzory kultury narodowej,
- reprezentowanie interesów rodzin i podejmowanie działań na rzecz 
poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej rodzin 
z obszarów wiejskich,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalność charytatywna,
-  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

7.

Stowarzyszenie Klub Brydżowy 
„KONTRA”

Prezes – Jerzy Kullass
Wiceprezes – Piotr Wilczok
Skarbnik -Marek Wawrzyniak

Ewidencja Klubów Sportowych 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie Nr 
32
Data rejestracji: 29.10.2009

stowarzyszenie

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,
- propagowanie gry w brydża,
- współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji turniejów oraz innych 
rozgrywek brydżowych,
- podnoszenie umiejętności brydżowych członków klubu,
- dbałość o stosowanie norm etycznych zgodnych z międzynarodowym 
prawem brydżowym,
- rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,

8.

Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe
Dni”
Nowe Bielice 58A
76-039 Biesiekierz

Reprezentacja: jednoosobowo prezes 
zarządu lub wiceprezes

Prezes – Jacek Kusz
W-ce Prezes – Barbara Bawiec Kusz

KRS: 0000447602
Data rejestracji 15.01.2013

fundacja

- działania na rzecz ogółu społeczności w zakresie: nauki, oświaty, 
wychowania, edukacji, w szczególności poprzez prowadzenia 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych, a także 
działalność w zakresie pozaszkolnych form edukacji, działalność 
wspomagającą edukację,
- działania na rzecz ogółu społeczności w zakresie: kultury, sztuki, 
tradycji, sportu i turystyki.

W 2015 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.
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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).  Gmina  Biesiekierz  aktywnie
włączyła się m.in. do akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanej
w ramach Koszalińskiego Sztabu WOŚP, dzięki zaangażowaniu Biblioteki Publicznej Gminy
Biesiekierz, Gimnazjum w Biesiekierzu Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy
Biesiekierz, Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Biesiekierz oraz świetlic wiejskich. 

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  2015  r.,  udzieliła
organizacjom pozarządowym wsparcia  finansowego,  jak  również  pomocy pozafinansowej
poprzez działalność promocyjną, informacyjną oraz wsparcie organizacyjne.

Ogłoszono  trzy  konkursy  ofert,  w  których  trzy  podmioty  otrzymały  wsparcie
finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano łącznie kwotę  90 000,00 zł.

Gmina  Biesiekierz  wsparła  zadania  publiczne  realizowane  przez  organizacje
pozarządowe do wysokości pomiędzy 50% a 90% 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  wpłynął  żaden  wniosek  (oferta)
organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
w  sprawie  określenia  kolejnych  zadań  (niewymienionych  w  Programie  współpracy)  
i  ogłoszenia  konkursów na  ich  realizację.  Nie  wpłynęły również  uwagi  i  zastrzeżenia  do
realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

W 2015 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.

Sporządziła: Jolanta Niedziałek
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