
 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji samorządowej z 

organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych jest ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy ustawy nakładają na organy 

samorządu m.in. obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 

ust. 3 cyt. Ustawy.  

 

Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 

ust. 3 cyt. Ustawy, stanowi wyraz zaangażowania obu stron w stworzenie optymalnego planu współpracy, na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wska-

zano w nim priorytetowe obszary współpracy, tryb zlecania i realizacji zadań publicznych, a także zasady udziału 

organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.  

 

Dzięki temu, że każdego roku przyjmowany jest program współpracy na dany rok, istnieje większa możliwość 

uwzględniania uwag i modyfikowania treści zgodnie z wymogami codziennej współpracy z organizacjami poza-

rządowymi. Rokrocznie projekt programu przedstawiany jest przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządo-

wych w celu uzyskania ewentualnych uwag a następnie jego akceptacji.  

20 stycznia 2016 roku  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2016 

roku w obszarze: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) wzbogacenie życia kulturalnego Pelplina poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty 

wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy 

b) rozwój projektów wydawniczych (książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne) związane z Pelplinem pro-

mujących aktywne uczestnictwo w kulturze; 

c) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarze-

niach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji   kulturowych Pelplina i jego mieszkańców. 

d) wzbogacenie obchodów 85 lecia nadania praw miejskich dla Pelplina. 



2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) organizacja zajęć sportowych, konferencji, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców 

gminy, w szczególności o charakterze otwartym; 

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

3)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

a)  poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, działania profilaktyczne uspraw-

niające i rehabilitacyjne 

b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Pelplin, 

4)  wypoczynku dzieci i młodzieży: 

a)  organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży; 

b) organizacja wypoczynku stacjonarnego: 

-        półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w  określonym 

czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy), 

-        „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży realizowana pod opieką wycho-

wawcy), 

 

5)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

a)  edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje itp.) 

b) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych. 

6)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) organizacja zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym; 

b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, wycieczek oraz spotkań rekreacyjnych 

i integracyjnych o charakterze otwartym. 

Wchodzących w skład zadań priorytetowych wymienionych w programie współpracy Gminy Pelplin z organiza-

cjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. 

W 2016 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznaczono kwotę w wysokości 

100 000,00 zł. 

Oferty składano do dnia 19.02.2016 roku, w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, 

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin,  z adnotacją „Konkurs ofert 2016  – …. (nazwa zadania)”. 

20 stycznia  dokonano oceny formalnej ofert. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-

nych Gminy Pelplin w 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęło łącznie 35 ofert. 



Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w składzie: Paulina 

Zander – Pomoc Administracyjna, Katarzyna Piechowska – Pomoc Administracyjna, Joanna Wysocka – Główny 

Księgowy, dokonały otwarcia ofert oraz sprawdzenia  ich pod względem formalnym. Oferty zostały złożone przez 

następujące organizacje pozarządowe: 

LP NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA DATA WPŁYWU WNIOSKOWANA  

KWOTA  

1 Polski Komitet pomocy 

Społecznej Pomorski 

Zarząd Wojewódzki 

„Aktywizacja życia  ludzi  

starszych” 

27.01.2016 R.  5 200,00 ZŁ  

2 Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Oddział 

Regionalny w Tczewie 

„Sprawiając radość zyskujemy 

zdrowie” 

29.01.2016 R.  3 500,00 ZŁ 

3 Fundacja Jedynka 

Dzieciom 

„Teatr Ognia” 11.02.2016 R.  3 600,00 ZŁ  

4 Fundacja Jedynka 

Dzieciom 

„Komunikujemy się na różne 

sposoby” 

11.02.2016 R.  4 350,00 ZŁ 

 5 Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów  

„Spotkania integracyjne 

seniorów” 

15.02.2016 R.  4 685,00 ZŁ  

6 Stowarzyszenie 

„Wesoła Stonoga” 

„Baw się z Wesołą Stonogą” 15.02.2016 R.  8 400,00 ZŁ 

7 Kółko Rolnicze 0 Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Rudnie 

„Kociewskie Warsztaty w 

Rudnie – organizacja 

wypoczynku stacjonarnego dla 

dzieci i młodzieży” 

18.02.2016 R.  2850,00 ZŁ  

8 Stowarzyszenie 

Sportowe Wiejski Klub 

Sportowy Lignowy 

Szlacheckie 

„organizacja festynów 

sportowych dla mieszkańców 

wsi 

17.02.2016 r. 1000,00zł 

9 Parafialny Zespół 

Caritas przy Parafii 

Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej 

Maryii Panny w 

Wielkim Garcu 

„Kolonie letnie dla dzieci i 

młodzieży szkolnej” 

18.02.2016 R.  6 000,00 ZŁ 



10 Klub Sportowy Jedynka 

Pelplin 

Organizacja Ogólnopolskiego 

Turnieju w Koszykówce 

18.02.2016 R.  3780,00 ZŁ 

11 Stowarzyszenie 

Muzyków Pelplińskich  

Wzbogacenie życia kulturalnego 

Pelplina  

18.02.2016 R.  7200,00 ZŁ 

12 Uczniowski Klub 

Sportowy Gminy 

Pelplin ”Tenisista” 

Rudno 

„Otwarte Turnieje Tenisa 

Stołowego w Gminie Pelplin” 

18.02.2016 R. 3 200,00 ZŁ 

13 Klub Aktywnego 

Pelpliniaka  

„W zdrowym ciele zdrowy 

duch” 

18.02.2016 R.  6850,00 ZŁ 

14 Stowarzyszenie 

Miłośników Pelplina 

„Piknik astronomiczno – 

naukowy” 

19.02.2016 R. 6 390,00 ZŁ 

15 Stowarzyszenie 

Rajkowiacy Razem 

„Renesansowa Świetlica” 19.02.2016 R.  17 640,00 ZŁ 

16 Stowarzyszenie 

Trójwiejska 

„Kalejdoskop – Pamięć i 

Muzyka” 

19.02.2016 R.  3 300,00 ZŁ 

17 Stowarzyszenie 

Kociewskie Forum 

Kobiet 

„Jubileuszowe pogaduchy-

organizacja uroczystości i 

wydanie publikacji z okazji X 

lecia Kociewskiego Forum 

Kobiet” 

19.02.2016 R.  7 200,00 ZŁ 

18 Kółko Rolnicze w 

Pomyjach KGW Pomyje 

„Wakacyjna przygoda” 19.02.2016 R.  2 000,00 ZŁ 

19 Klub Sportowy Bloczek 

TEAM 

„I Gala zapasów o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Pelplin” 

19.02.2016 R.  13 000,00 ZŁ 

20 Stowarzyszenie na 

Rzecz 

Bioróżnorodności 

PERDIX 

„Poznajemy przyrodę regionu 

Kociewie” 

19.02.2016 R. 4 387,00 ZŁ 

21 Klub Sportowy 

„Wierzyca” Pelplin 

„Turniej piłki nożnej dla dzieci 

im. A. Zandra” połączony z 

obchodami 60-lecia powstania 

19.02.2016 R.  3 500,00 ZŁ 



Klubu Sportowego Wierzyca 

Pelplin 

22 Klub Sportowy 

„Wierzyca” Pelplin 

Piłkarski obóz sportowy – 

półkolonie z Wierzycą Pelplin 

19.02.2016 R. 5 200,00 ZŁ 

23 Stowarzyszenie „Szlaki 

Kulturowe” 

„Noc Świętojańska w dawnym 

opactwie cysterskim w 

Pelplinie”  

19.02.2016 R.  6 150,00 ZŁ 

24 Stowarzyszenie „Szlaki 

Kulturowe”  

Jak cystersi w Pelplinie klasztor 

założyli – inscenizacja w 740 

rocznicę przybycia cystersów do 

Pelplina 

19.02.2016 R. 5 650,00 ZŁ 

25 Towarzystwo Przyjaciół 

Zabytków Pelplina 

„Dzień Świętego Bernarda – 

Patrona Miasta Pelplin” 

19.02.2016 R. 8 300,00 ZŁ 

26 Towarzystwo Przyjaciół 

Zabytków Pelplina 

„X przegląd Zespołów Muzyki 

Dawnej w Pelplinie” 

19.02.2016 R.  8 950,00 ZŁ 

27 Caritas Diecezji 

Pelplińskiej 

„IX Kociewskie Igrzyska 

Sportowe Osób 

Niepełnosprawnych Pelplin-

Pomorze-Polska 2016” 

19.02.2016 R.  19 552,00 ZŁ 

28 Stowarzyszenie koło 

Gospodyń Wiejskich 

Janiszewianki 

„Janiszewo z kociewską 

tradycją” 

19.02.2016 R.  4 760,00 ZŁ 

29 Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskiego w 

Pelplinie Oddział 

Kociewski 

Pelplińśki Alfabet – 

przygotowanie i wydanie 

publikacji z okazji 85 rocznicy 

nadania Pelplinowi Praw 

Miejskich 

19.02.2016 R.  4 150,00 ZŁ 

30 Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskiego w 

Pelplinie Oddział 

Kociewski 

Pelplin – miasto ks. Janusza St. 

Pasierna Koncert z okazji 85 

rocznicy nadania Pelplinowi 

praw miejskich. Impreza 

towarzysząca XXI pomorskiego 

Festiwalu Poetyckiego im. Ks. 

Janusza St. Pasierba 

19.02.2016 R.  1 850,00 ZŁ 

31 Stowarzyszenie 

Miłośników Pelplina 

U nas w Kulicach 19.02.2016 R.  4 250,00 ZŁ 



32 Parafialny Zespół 

Caritas przy Parafii 

p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Pelplinie 

Organizacja wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży w 

ramach zajęć „Parafialnego 

Centrum Dzieci i Młodzieży”  

19.02.2016 R. 5000,00 ZŁ 

33 Uczniowski Klub 

Sportowy „Olimp 

Rudno” 

„Unihokej naszą pasją 2016” 19.02.2016 R. 3 600,00 ZŁ 

34 Klub Sportowy „Olimp 

Rudno” 

Pływanie – nauka, zabawa i 

rekreacja” 

19.02.2016 R. 8 000,00 ZŁ 

35 Uczniowski Klub 

Sportowy Gminy 

Pelplin „Tenisista” 

Rudno 

III Sportowa Parafiada szkół w 

Gminie Pelplin przepustką do 

międzynarodowych zmagań w 

Warszawie. 

18.02.2016 R.  2 240,00 ZŁ 

RAZEM:  205 684,00 ZŁ 

  

 

Po sprawdzeniu wyżej wymienionych ofert, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w dniu 10 marca 

2016 r. przeprowadzone zostały rozmowy telefoniczne z oferentami, podczas których wskazano uchybienia wraz 

z informacją, iż należy je uzupełnić w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Oferta Stowarzyszenia Muzyków 

Pelplińskich „Wzbogacenie życia kulturalnego Pelplina” została odrzucona ze względu na brak wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  

 

W dniu 18 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej w/w oferty. Po dokonaniu oceny 

złożonych ofert, Komisja Konkursowa przygotowała listę rankingową ofert ocenionych zgodnie z Regulaminem 

Pracy Komisji Konkursowej wraz ze wskazaniem propozycji wysokości dofinansowania.  

22 marca 2016 r. po rozpatrzeniu konkursu, biorąc pod uwagę wynik prac Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta 

i Gminy Pelplin wyłonił organizacje, które otrzymają dotację. Wyniki otwartego konkursu ofert znajdują się w 

załączniku nr 1)  

7 listopada 2016 roku w Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyły się konsultacje rocz-

nego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2017. 

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w usta-

wie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat ww. programu, który stanowi podstawowy 

dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym. 

Obecni na spotkaniu informacyjnym przedstawiciele organizacji pozarządowych zwrócili uwagę na brak  

w Gminie Pelplin zespołu o charakterze doradczo – inicjatywnym w myśl art. 5 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 



kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obecni wyrazili wolę powołania zespołu 

o nazwie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jednym z wielu zadań Gminnej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego określonych w ustawie jest działanie dla potrzeb organu jednostki administracyjnej przy 

której funkcjonuje Rada.  

Należy do nich między innymi:  

- opiniowanie projektów strategii gmin,  

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym pro-

gramów współpracy,  

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,  

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, 

-  wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych w tym zlecania ich organizacjom. 

Mając na uwadze aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz naszych mieszkańców, także insty-

tucji, które często współpracują z wolontariuszami w minionym roku wyróżnieni zostali najaktywniejsi oraz po-

dziękowano wszystkim za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wręczenie Nagród Wolontariatu 

odbyło się w dniu 30 listopada 2016 r. 

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:  

1.    Wolontariusz Roku: 

•    Katarzyna Bembenek 

W tej kategorii zostały przyznane dwa wyróżnienia dla: 

- Agnieszki Demskiej 

- Daniela Michny 

 

2.   Organizacja przyjazna wolontariuszom 

•    Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga” 

 

3.    Firma przyjazna społeczności lokalnej 

•    Automobilne Centrum Tomasz Zaborowski 

 

4. Inicjatywa społeczna roku 

•    Grupa Audiowolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 

W tej kategorii zostało przyznane wyróżnienie dla: 

- I Pelplińskiego Maratonu Rowerowego MTB 

Dostrzegając potrzebę wsparcia organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz mieszkańców 

gminy, w granicach możliwości Gminy Pelplin nieodpłatnie udostępniane są lokale komunalne.  

W 2016 roku z możliwości korzystania z ww. ulg skorzystały: 

1.                    Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 



2.              Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku 

3.             Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Lelewela 

4.               Polski Związek Działkowców Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego 

   im. A. Mickiewicza 

5.              Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pelplinie 

6.             Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Pelplinie 

7.                Polski Związek Wędkarski w Pelplinie 

8.              Polski związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Pelplinie 

 

Warunkiem nieodpłatnego użytkowania lokalu komunalnego jest złożenie przez Organizację Pozarządową co-

rocznej informacji na temat działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy. Informacje takie złożyli, wszy-

scy dotychczasowi najemcy lokali komunalnych. 

 

Wśród podejmowanych działań zmierzających do poszerzenia i nawiązania coraz to lepszej współpracy z organi-

zacji pozarządowymi, oprócz tych najważniejszych wymienionych powyżej, wspomnieć należy także codzienne 

kontakty i bieżące relacje, które przyczyniają się do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z 

udziałem sektora organizacji pozarządowych. Wszystko to pozwoliło na kontynuację, a także poszerzenie współ-

pracy z organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia społecz-

nego, a także pobudziło do działania nowych parterów, którzy nie wahali się podjąć ważnych zadań społecznych 

na płaszczyznach do tej pory niezauważanych lub zaniedbanych.  


