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I 

 
 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminy Wielka Nieszawka  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty 

przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr XVI/81/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. 

 

 Nadmienić należy, że projekt Programu był poddany konsultacjom społecznym  

przez umieszczenie go w dniu 29 listopada 2019 roku na gminnej stronie internetowej: 

https://www.wielkanieszawka.pl/ oraz w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w formie 

papierowej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Zainteresowane podmioty 

otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag do programu w formie pisemnej 

za pośrednictwem tradycyjnej poczty, pocztą elektroniczną lub mogły je dostarczyć osobiście 

w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w godzinach pracy Urzędu.  

W konsultacjach przeprowadzonych od 29 listopada 2019 r. do 09 grudnia 2019 r. nie wzięły 

udziału żadne podmioty. Do Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące projektu 

Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminy Wielka Nieszawka  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

  

 

II 

 W 2020 roku władze Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez 

wspieranie, w miarę możliwości, wykonania przez nie zadań wpisujących się w Program.  

 Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa między samorządem 

gminnym a sektorem pozarządowym, które ma służyć diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb 

mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. W 2020 roku priorytetowe zadania publiczne 

wskazane w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmowały działania  

z zakresu: 

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Wypoczynku dzieci i młodzieży.  

4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

6. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 

https://www.wielkanieszawka.pl/
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7. Kultury, sztuki. 

 Współpraca Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi odbywała się 

w formie finansowej i pozafinansowej. 

 Do form współpracy pozafinansowej należało: 

1. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie pomieszczeń 

stanowiących własność gminy. 

2. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez udzielanie pomocy 

merytorycznej i technicznej (np. obróbka zdjęć, przygotowanie prezentacji). 

3. Wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania 

problemów i potrzeb mieszkańców gminy. 

4. Podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania. 

6. Pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w imprezach organizowanych przez 

Gminę. 

 Gmina współpracowała z następującymi organizacjami pozarządowymi poprzez 

finansowe formy wsparcia: 

1. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olender”. 

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu 

Seniora „Leśna Kraina”. 

3. Koło Gospodyń Wiejskich Brzoza. 

 

 W związku z realizacją zadań wymienionych w Programie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi Gmina wydatkowała z budżetu środki:  

 

1. W związku z realizacją zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2020 roku na: 

a. Wynajem torów basenowych w CSiR OLENDER na zajęcia nauki pływania 

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. 

b. Wstęp na basen w okresie ferii zimowych, wakacji letnich, Programu: 

„Mieszkańcy do Formy”.  
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2. W zakresie realizacji zadań z działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych Gmina na cały rok 2020 założyła i zabezpieczyła środki 

finansowe na organizację wydarzeń kulturalno-sportowych. Jednocześnie na rok 2020 

przez Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy w Wielkiej 

Nieszawce został opracowany kalendarz wydarzeń.   

3. Z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzane obostrzenia, większości 

zaplanowanych wydarzeń nie można było zrealizować. 

4. Zadania w zakresie działań kulturalnych były także organizowane przez Gminne 

Centrum Kultury w Małej Nieszawce, które zostało powołane w celu realizacji zadań 

własnych Gminy. 

Zadania w zakresie działań kulturalnych były także organizowane przez Gminne 

Centrum Kultury w Małej Nieszawce, które zostało powołane w celu realizacji zadań własnych 

Gminy. Wydarzenia w tym zakresie w porozumieniu z Urzędem organizował dyrektor GCK, 

który sporządził Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2020 rok.  

 

III 

 W trakcie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 

rok Gmina nie ogłosiła otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.  

 Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Gmina może zlecić na wniosek organizacji pozarządowych 

realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

O taką formę wsparcia w 2020 r. ubiegały się dwie organizacje: 

1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora 

„Leśna Kraina”: 2 oferty. 

2. Koło Gospodyń Wiejskich „Brzoza”: 1 oferta. 

Ad. 1. Po dokonaniu oceny poprawności wniosku i celowości realizacji zadania 

zaoferowanego przez podmiot niepubliczny wskazany w art. 3 ustawy, Gmina nie zleciła 

realizacji zadania publicznego: „Kultura Słowińców na Pomorzu Zachodnim” i „Od 

Bogurodzicy do współczesności”.  

 Jako priorytetowe Gmina uznaje projekty z zakresu propagowania wiedzy oraz historii 

związanej bezpośrednio z Gminą Wielka Nieszawka i jej terenami.  
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 Ponadto przy wypełnianiu uproszczonego formularza oferty realizacji zadania 

publicznego błędnie wskazano rodzaj zadania publicznego. Rodzaj zadania publicznego 

zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy.  

Ad. 2. Po dokonaniu oceny poprawności wniosku i celowości realizacji zadania 

zaoferowanego przez podmiot niepubliczny wskazany w art. 3 ustawy, Gmina zleciła KGW 

„Brzoza” realizację zadania publicznego: „Razem dla Mieszkańców”. 

 

IV 

 Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację swoich projektów, w postaci 

własnych środków finansowych, środków pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także 

pracy wolontariuszy i członków organizacji. Działania Gminy Wielka Nieszawka w 2020 r. 

nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności 

społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców,  

w tym wspierania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 


