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S P R A W O Z D A N I E  

z realizacji uchwały Nr XXVIII/269/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 listopada 

2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin                          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2010 

 

Organizacje pozarządowe są rzecznikiem interesów obywateli, chronią prawa poszczególnych 

grup lokalnych, kształtują poczucie osobistej przynależności i zaangażowania w realizację 

celów społecznych, a także przyczyniają się do budowy silnej więzi ze społeczeństwem jako 

całością. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi jest więc 

jednym z istotniejszych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest tu 

budowanie partnerstwa oraz wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność 

diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin. Dzięki 

wspólnemu ustalaniu priorytetów oraz planowaniu zleconych przez samorząd zadań, możliwe 

jest szybkie i skuteczne reagowanie na problemy oraz angażowanie w ich rozwiązywanie 

osób bezpośrednio stykających się z nimi.  

 

Program współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi wyraz zaangażowania obu stron                

w stworzenie optymalnego planu współpracy, na zasadach pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wskazano 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 pozarządowymi. Rokrocznie projekt programu 

przedstawiany jest przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych w celu uzyskania 

ewentualnych uwag a następnie jego akceptacji.  
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W programie współpracy na rok 2010 wpisane zostały następujące obszary wspólnego 

działania Gminy Pelplin z organizacjami: 

1) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych, finansowanych z budżetu 

gminy, na zasadach określonych w ustawie, 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań, 

3) konsultowanie z podmiotami programu projektów aktów normatywnych dotyczących 

sfer współpracy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów 

programu, 

4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w 

tym funduszy europejskich, 

5) udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych w związku                             

z prowadzeniem działalności statutowej na rzecz mieszkańców gminy,  

6) pomoc w promocji działań statutowych realizowanych przez organizacje pozarządowe                

w szczególności poprzez publikację informacji na oficjalnej stornie internetowej 

gminy, 

7) pomoc w podnoszeniu wiedzy w zakresie, który pomoże rozszerzyć obszar i zakres 

działania, w tym, zdobyć dodatkowe źródła finansowania poprzez organizację w cyklu 

rocznym szkolenia, kursu, warsztatów dla organizacji pozarządowych, 

8) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu według ich 

kompetencji, 

9) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się                   

o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych, 

10)  udział przedstawicieli Rady Miejskiej i urzędu w spotkaniach statutowych                      

oraz sprawozdawczo-wyborczych organizacji, 

11) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 

realizowanych zadaniach znajdujących się w sferze zadań publicznych, 

12) kontynuowanie współpracy zespołu o charakterze doradczo-inicjatywnym złożonego 

co najmniej w 50% z przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli 

samorządu gminnego – szczegóły określa zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy 

Pelplin. 

 

Jedną z podjętych form współpracy gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego, w 2010 roku było 

wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dofinansowania, po 
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rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin otwartego konkursu 

ofert.  

 

8 stycznia 2010 r. ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Pelplin, który obejmował w szczególności zadania w zakresie:  

1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów, 

3. nauki, oświaty i wychowania, 

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

5. promocji i organizacji wolontariatu, 

6. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 

Do udziału w konkursie dopuszczone zostały także organizacje, które chciały  realizować inne 

zadania wymienione w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

 

Do dnia 8 lutego 2010 r.  do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęło dziewiętnaście ofert 

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie 

pożytku publicznego. W toku pracy Komisji Konkursowej odbyły się dwa spotkania Komisji 

Konkursowej w sprawie zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych gminy Pelplin w 

roku 2010. W wyniku przeprowadzonej analizy poszczególnych ofert Komisja uznała za 

uzasadnione udzielenie dotacji na wsparcie osiemnastu zadań zgłoszonych w ramach 

konkursu.  
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Ogółem w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 

zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł. Niemniej jednak Burmistrz Miasta i Gminy 

Pelplin, uznając za celowe realizację wszystkich zadań, które pozytywnie przeszły ocenę 

formalną, wydał Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie, zwiększając tym samym środki do 

kwoty 63.790,00 zł. Wykaz podziału środków stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

sprawozdania. Z realizacji zadania zrezygnowało Stowarzyszenie na rzecz osób starszych          

i niepełnosprawnych Cordis. Pozostałe  zadania zostały zrealizowane i poprawnie rozliczone 

przez realizujące je organizacje pozarządowe. 

 

 

W maju zorganizowana została Pelplińska Gala NGO, która stała się doskonałą okazją do 

podsumowania współpracy Gminy Pelplin z organizacjami trzeciego sektora. Podczas 

spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych, które w 2009 roku przedstawili 

przebieg realizowanych przez nich zadań. W dyskusji pojawiły się m.in. tematy dotyczące 

pomysłów na realizacje zadań, zrealizowanych celów, a także problemów, które pojawiły się 

w czasie realizacji zadań. 

Wśród innych działań podjętych we współpracy z organizacjami pozarządowymi była bieżąca 

aktualizacja bazy lokalnych organizacji pozarządowych, pozyskiwania informacji na temat 

działań realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, a także promocja tych działań 
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na portalu internetowym www.pelplin.pl, www.ngo.peplin.pl oraz w cotygodniowej 

informacji prasowej, przesyłanej do mediów przez Referat Gminne Centrum Informacji.  

Jednocześnie, dbając o przejrzystość udzielanych informacji dla odwiedzających nas                    

w Internecie przedstawicieli organizacji pozarządowych. na stronie www.pelplin.pl oraz               

w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczane były informacje, których 

adresatami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dotyczyły one m.in. ogłoszeń 

konkursowych Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin oraz rozstrzygnięcia konkursów 

W 2010 r., udoskonalany był dział pod nazwą „Stowarzyszenia”, który dostępny jest także 

pod adresem www.ngo.pelplin.pl.Oprócz informacji ogólnych dotyczących NGO znajduje się  

tam m.in. wykaz organizacji pozarządowych, które działając w publicznym interesie 

aktywizują pelplińską społeczność, zestawienie organizacji pozarządowych, których Miasto   

i Gmina Pelplin jest członkiem, a także opis zadań dofinansowanych w ramach otwartych 

konkursów ofert.  

Chcąc poznać opinie organizacji pozarządowych o działaniach podejmowanych przez Gminę 

Pelplin, w 2010 roku przedstawicielom organizacji pozarządowych przekazano ankietę 

oceniającą współpracę organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta i Gminy Pelplin. Jak 

wynika z analizy ankiet współpraca ta jest oceniana pozytywnie. Respondenci wskazali na 

potrzebę organizacji szkoleń dotyczących możliwości finansowania działań NGO z funduszy 

UE i innych, a także warsztatów z przygotowania wniosków  na otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych.  

W minionym roku kontynuowana była współpraca z zespołem doradczo-inicjatywnym. 

Obecnie w pracach Zespołu uczestniczy sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz czterech pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, którzy zaangażowani są we 

współpracę z sektorem organizacji pozarządowych. Zespół jest organem doradczym, 

opiniodawczym i inicjatywnym burmistrza. Wyraża on opinie m.in. w sprawach zlecania na 

zasadach określonych w ustawie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym   

konsultowania z organizacjami projektów aktów prawnych dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, a także tworzenia projektów rocznych programów współpracy 

Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi. 

Pod koniec roku 2010, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przeprowadzono 

konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie zaopiniowania 

projektu programu współpracy na rok 2011. Za pomocą ogłoszenia zamieszczonego                     

http://www.pelplin.pl/
http://www.ngo.peplin.pl/
http://www.ngo.pelplin.pl/
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na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin,              

do udziału w konsultacjach zaproszone zostały wszystkie organizacje działające na rzecz 

mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin. Odbyły się także konsultacje bezpośrednie podczas 

spotkania zespołu doradczo – inicjatywnego. Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag 

program współpracy został złożony przez Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin jako projekt 

uchwały na sesję Rady Miejskiej w Pelplinie. 

Dostrzegając potrzebę wsparcia organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na 

rzecz mieszkańców gminy, w granicach możliwości Gminy Pelplin nieodpłatnie udostępniane 

są lokale komunalne. W 2010 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 corocznej informacji na temat działań podejmowanych na rzecz mieszkańców 

Gminy. Informacje takie złożyli, wszyscy dotychczasowi najemcy lokali komunalnych. 

 

W roku 2010 roku koszt utrzymania lokali komunalnych, w których organizacje pozarządowe 

prowadzą działalność statutowa na rzecz mieszkańców Gminy Pelplin z budżetu Gminy 

wydatkowano łącznie kwotę 11.912,83 zł. Jest to koszt utrzymania lokali, w których działają 

wyżej wymienione organizacje. 

 

Mając na uwadze aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz naszych 

mieszkańców, także instytucji, które często współpracują z wolontariuszami w minionym 

roku podjęta została decyzja, aby wyróżnić tych najaktywniejszych oraz podziękować 

wszystkim za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nagrody oraz wyróżnienia 

zostały przyznane w następujących kategoriach: 
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 Wolontariusz Roku 

 Grupa Wolontariuszy 

 Inicjatywa społeczna Roku 

 Organizacja przyjazna wolontariuszom 

  Firma przyjazna społeczności lokalnej 

  Animator Roku 

18 listopada 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin odbyły się obrady Kapituły 

Konkursowej, której zadaniem było wyłonienie  laureatów nagród wolontariatu za rok 2010 w 

wyżej wymienionych kategoriach. 

 

W wyniku obrad Kapituły Konkursowej  nominowani zostali:  

1.    Wolontariusz Roku: 

•    Katarzyna Mokwińska 

•    Małgorzata Mokwińska 

•    Michał Wieczorkowski  

 

2.    Grupa Wolontariuszy 

•    grupa kleryków działająca przy WSD Pelplin  

•    grupa wolontariatu działająca przy parafii katedralnej w Pelplinie 

•    gminna rada KGW 

 

3.    Inicjatywa społeczna Roku 

•    Dzień Dawcy Szpiku dla Natalii i Innych 

•    Gmina Pelplin z pomocą dla powodzian 

 

4.    Organizacja przyjazna wolontariuszom 

•    Caritas Diecezji Pelplińskiej 

•    Parafialny Zespół Caritas przy parafii w Pelplinie  

•    Gminna Rada KGW 

 

5.    Firma przyjazna społeczności lokalnej 

•    Piekarnia Meler Leszek Meler 

•    Zakład Masarski Rąbała Stanisław Rąbała 

•    Firma Handlowa „Miki” Anna Sobieralska  
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6.    Animator Roku 

•    Jadwiga Wasiuk 

 

Włączając się w inicjatywę powiatową (Powiatowa Gala Wolontariatu) laureaci gminnych 

nagród w ww. kategoriach zostali także nominowani na szczeblu powiatowym.  

 

Wśród podejmowanych działań zmierzających do poszerzenia i nawiązania coraz to lepszej 

współpracy z organizacji pozarządowymi, oprócz tych najważniejszych wymienionych 

powyżej, wspomnieć należy także codzienne kontakty i bieżące pozytywne relacje, które                 

z pewnością przyczynią się do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim                 

z udziałem sektora organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju instytucji 

społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Wszystko to pozwoliło na kontynuację, a także 

poszerzenie współpracy z organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne 

zadania w wielu sferach życia społecznego, a także pobudziło do działania nowych parterów, 

którzy nie wahali się podjąć ważnych zadań społecznych na płaszczyznach do tej pory 

niezauważanych lub zaniedbanych.  


