SPRAWOZDANIE
z wykonania Uchwały Nr XX/193/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19
listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.)

Stegna, kwiecień 2022 r.
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Wstęp
Ustawa 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.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu

o art. 5a ust. 3 ww. ustawy i

przekazane zostanie Radzie Gminy Stegna oraz podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie

na

stronie

internetowej

www.stegna.pl

w

zakładce

„organizacje

pozarządowe”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
1. Program współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy
Stegna w 2021 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
uchwalono Program współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi. Przed
podjęciem ww. uchwały, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/343/2013 Rady Gminy Stegna z
dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów, w zakresie aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt
Gminy Stegna, przeprowadził konsultacje społeczne projektu programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
Czas trwania konsultacji:
od 30.10.2020 r. - 09.11.2020 r.
Sposób przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”:
- ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Stegna;
-zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.
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Opinie i uwagi do projektu Programu należało przesłać w formie pisemnej do Urzędu Gminy
w Stegnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 09.11.2020 r.
Forma przeprowadzenia konsultacji:
- Wyrażanie pisemnej opinii do projektu „Programu współpracy Gminy Stegna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”;
Wynik konsultacji:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 nie zgłosiły uwag do
przedstawionego projektu

„Programu współpracy Gminy Stegna

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

2. Program współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi został
przyjęty Uchwałą Nr XX/ 193/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.”
Okres realizacji programu:
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3. Zasady Współpracy i cel Programu
Współpraca Gminy Stegna z podmiotami odbywała się w oparciu o następujące zasady:
a) pomocniczości,
b) partnerstwa ,
c) suwerenności stron ,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f) jawności.

Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie
problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.
3

4. Formy współpracy gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi
Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami w sferze realizacji zadań publicznych, odbywała
się w szczególności w formach:
a) zlecania organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) udziału w miarę możliwości organizacji i podmiotów w działaniach programowych
samorządu,
c) publikowanie na stronach internetowych gminy ważnych dla podmiotów informacji.
5. Realizacja zadań publicznych Gminy w 2021 roku w poszczególnych obszarach
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wsparcia wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Konkurs na
dofinansowanie zadań był realizowany przez jednostkę merytoryczną Urzędu Gminy Stegna
odpowiedzialną za realizację zadań priorytetowych, tj.: Samodzielne stanowisko ds. promocji,
turystyki i sportu.
W 2021 r. został ogłoszony i zrealizowany następujący konkurs ofert na realizację zadań
gminnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:
5.1. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. ( Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Stegna z
dnia 18 stycznia 2021 r.). Na realizację ww. zadania zaplanowano w 2021 r. kwotę 48 000 zł.
Wnioski złożyły 2 organizacje pozarządowe. W wyniku konkursu dofinansowanie uzyskały:
a) Stowarzyszenie Czarni Przemysław
W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie osiągnęło poniższe rezultaty:
 zorganizowanie meczy ligowych i sparingowych na boisku sportowym w miejscowości
Przemysław ściśle według wytycznych i zgodnie z procedurami PZPN;
 zorganizowanie wyjazdów zarówno na mecze seniorów jak i najmłodszych piłkarzy
Czarnych Przemysław;
 przeprowadzenie regularnych treningów dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenów
wiejskich gminy Stegna oraz zorganizowanie rozgrywek międzyklubowych;
 kontynuacja treningów najmłodszej grupy (20 osób);
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 zapewnienie bezpiecznych warunków przeprowadzenia treningów jak i meczy na
boisku sportowym w miejscowości Przemysław – przestrzeganie reżimu sanitarnego;
 rozwój, poprzez regularne treningi, ogólnej sprawności fizycznej, która otwiera
dzieciom i młodzieży drogę do każdego sportu, na jaki zdecyduje się w późniejszych
etapach swojego życia, utrzymanie kondycji fizycznej w dorosłości – grupy seniorskie;
 możliwość osiągania wysokich wyników we współzawodnictwie międzyszkolnym,
których nie można osiągnąć tylko i wyłącznie na lekcji wychowania fizycznego;
 wykupienie ubezpieczenia dla wszystkich sportowców Czarni Przemysław z terenu
Gminy Stegna;
 zorganizowanie bezpiecznych i profesjonalnych przewozów na mecze ligowe i
sparingowe dla najmłodszych grup piłkarskich;
 promocja Gminy Stegna poprzez przekazywanie i rozpowszechnianie informacji na
temat finansowania zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród
mieszkańców Gminy Stegna”.
Koszt realizacji zadania: 31 448,00 zł w tym 27 063,00 zł z przekazanej dotacji.
b) Uczniowski Klub Sportowy „MORZE"
W ramach przyznanej dotacji UKS osiągnął poniższe rezultaty:
 treningi dla wszystkich grup, w trakcie przerwy spowodowanej obostrzeniami
pandemicznymi wsparcie dla dzieci online – łącznie około 40 osób, treningi 2-4 razy
w tygodniu po 1,5 h;
 udział w rozgrywkach meczy ligowych, towarzyskich i turniejach;
 opłaty dla sędziów w rozgrywkach piłkarskich;
 ubezpieczenie zawodników UKS;
 transport zawodników drużyny na mecze;
Koszt realizacji zadania: 24 455,69 zł w tym 18.000,00 zł z przekazanej dotacji.
Koszt realizacji wszystkich zadań – 55 903,69 zł w tym:
- dotacja z Urzędu Gminy: 45 063,00 zł
- środki własne Stowarzyszeń: 10 840,69 zł
6. Współpraca pozafinansowa
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Gmina Stegna wspierała działania sektora pozarządowego w innych formach, w
szczególności poprzez:
 promocję

działalności

organizacji

pozarządowych

na

stronie

internetowej

www.stegna.pl;
 działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i
publikacji dla organizacji pozarządowych;
 udostępnianie pomieszczeń na działalność organizacji pozarządowych;
Ponadto Gmina Stegna wspólnie z Fundacją Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie realizuje
projekt „Stop Wykluczeniu – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o partnerstwie na
rzecz realizacji projektu została zawarta 2 listopada 2020 r. Do zadań realizowanych przez
Fundację w szczególności należą: szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych,
usługi rehabilitacji, organizacja warsztatów w Klubach Seniora, organizacja zajęć
dodatkowych w Placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.
7. Mierniki oceny realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Stegna z
organizacjami pozarządowymi
Miernikami, o których mowa w ust. 3 wobec organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy są w szczególności informacje dot.:
1) Liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z Gminą realizacji
zadań publicznych - 2
2) Wysokości środków finansowych zaangażowanych na realizacje programu: 55 903,69 w
tym ze środków Gminy 45 063,00 zł
3) Wysokość wkładu własnego organizacji w realizację zadań publicznych 10 840,69 zł
(wkład finansowy)
4) Liczba zadań zrealizowanych w ramach programu - 1
5) Informacja o beneficjentach zrealizowanych zadań - znaczną część Beneficjentów stanowią
dzieci i młodzież ale także osoby dorosłe-mieszkańcy Gminy Stegna
7) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1
8) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych – 2
9) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych: ok. 150.
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8. Podsumowanie
Gmina Stegna współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach
związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz grup społecznych – wspierając
realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe wniosły wkład własny w realizację
poszczególnych zadań z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społeczeństwa.
Program współpracy stworzył mieszkańcom warunki do korzystania z zasobów w sposób
otwarty. Wzajemny przepływ informacji i nawiązana merytoryczna współpraca władz
samorządu z przedstawicielami sektora pozarządowego stworzyła klimat prowadzący do
obustronnej edukacji i w konsekwencji do poszerzenia obszarów współdziałania.

Sporządziła dnia 27 kwiecień 2022 r. Małgorzata Hordyńska

Zatwierdził dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wójt
Ewa Dąbska
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