Projekt
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2019 rok
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i Dz. U. z 2020 r. poz 284) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), uchwala
się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2019 rok, które
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Warlubie
z dnia....................2020 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Warlubie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2019 roku
Rada Gminy w Warlubiu Uchwałą Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku przyjęła Program
współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 688 ze zm.), nakładając na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania
corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z założeniami programu,
Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu.
Celem programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie gminy, polegające na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności obywatelskiej w rozumieniu problemów lokalnych. Cel ten
realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej, a jako zadania priorytetowe samorządu
gminnego w roku 2019 określono zadania z zakresu:
1. turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży, realizowane w szczególności poprzez: organizację wycieczek krajoznawczych i organizację
wypoczynku zimowego i letniego,
2. pomocy społecznej, realizowane w szczególności poprzez organizację integracyjnych imprez
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz dla osób
niepełnosprawnych.
I. Współpraca o charakterze finansowym, tryb zlecania zadań publicznych i podział środków
finansowych.
Współpraca Gminy o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych
w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Na realizację zadań publicznych, zgodnie z Uchwałą
Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Warlubie na 2019 rok, przeznaczono kwotę w wysokości 28 000,00 zł.
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku
publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach
konkursów wynosiła 17 950,00 zł, co stanowi 64,11 % planu. W ramach przyznanych dotacji z budżetu
gminy 4 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zrealizowały 9 projektów.
1. Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
z elementami profilaktyki przeciwdziałającej uzależnieniom zostały rozdysponowane następująco:
a) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem”
w Warlubiu:
- 1 200,00 zł na wycieczki do Aquaparku w Świeciu (dwa wyjazdy), pojechało łącznie 20 dzieci, całkowity
koszt realizacji zadania to kwota 2 754,00 zł,
- 1 200,00 zł wycieczka do Centrum Rozrywki „Extreme” w Grudziądzu, w wycieczce wzięło udział
25 dzieci, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 1 705,00 zł;
b) dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu:
- 2 300,00 zł na wycieczkę do Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy „ Z czystością na Ty”, udział
w wycieczce wzięło łącznie 50 dzieci, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 4284,00 zł.
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Na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży wykorzystano pulę środków w wysokości wynoszącej łącznie 4 700,00 zł.
2. Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej na pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin oraz na organizację integracyjnych imprez
środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i na rzecz osób niepełnosprawnych zostały
rozdysponowane następująco:
a) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem”
w Warlubiu:
- 1 850,00 zł na organizację Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Międzyszkolnego Przeglądu
Twórczości Artystycznej „Gali Talentów”, udział wzięło łącznie 70 dzieci, całkowity koszt realizacji
zadania to kwota 3 402,28 zł,
- 2 500,00 zł na organizację Środowiskowego Dnia Dziecka, w wydarzeniu wzięło udział łącznie 160 dzieci
ze szkół i oddziałów przedszkolnych oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Warlubiu, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 3 640,23 zł,
- 3 000,00 zł na organizację „Mikołajek”, w spotkaniu mikołajkowym wzięło udział 79 dzieci, całkowity
koszt realizacji zadania to kwota 6 050,00 zł;
b) dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie:
- 1 500,00 zł na obchody Świętego Mikołaja i Wigilia dla osób starszych i samotnych, w spotkaniu
uczestniczyło 30 osób dorosłych oraz 60 dzieci, dla których przygotowano paczki świąteczne, 25 rodzin
otrzymało paczki żywnościowe, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 2 948,10 zł;
c) dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu:
- 2 200,00 zł na obchody Świętego Mikołaja, paczki świąteczne otrzymało łącznie 90 dzieci, całkowity
koszt realizacji zadania to kwota 4 520,55 zł;
d) dla Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku:
- 2 200,00 zł na obchody Świętego Mikołaja, w spotkaniu uczestniczyło łącznie 100 dzieci, dla których
przygotowano paczki ze słodyczami, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 3 830,07 zł.
Na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej wykorzystano pulę środków
w wysokości wynoszącej łącznie 13 250,00 zł.
II. Zestawienie zadań zleconych przez Wójta Gminy w 2019 roku w trybie z pominięciem otwartego
konkursu ofert
W 2019 roku przyznano również dwóm podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
dotację na realizację ofert na wykonanie zadań publicznych w trybie z pominięciem otwartego konkursu
ofert na łączną kwotę 3 830,00 zł, które zostały rozdysponowane w następujący sposób:
1) dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem”
w Warlubiu:
a) w zakresie pomocy społecznej:
- 750,00 zł na organizację Pikniku Rodzinnego, udział w konkurencjach rodzinnych i zabawach
z animatorem wzięło łącznie 80 dzieci, całkowity koszt realizacji zadania to kwota 900,00 zł;
b) w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
- 1 080,00 zł na „Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny osób niepełnosprawnych”
(trzy wyjazdy na basen), w wyjazdach uczestniczyło łącznie 32 dzieci, całkowity koszt realizacji
zadania to kwota 1 810,50 zł;
2) Dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie
a) w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
- 2 000,00 zł na „Wyjazd do Tuchlina – Zoo Egzotyczne Kaszuby i Muzeum Kolejnictwa
w Kościerzynie”, w wycieczce uczestniczył 38 dzieci, całkowity koszt realizacji zadania to kwota
3 093,20 zł.
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Ponadto jedna z ofert w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na realizację zadania
w trybie uproszczonym pn. „Aktywna rozrywka – droga do budowania więzi społecznych”, po
dokonaniu czynności oceny celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta
z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), uznana została jako zadanie
nie celowe i nie została wskazana do realizacji.
III. Współpraca o charakterze pozafinansowym
Współpraca Gminy Warlubie o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku odbyła się głównie poprzez
konsultowanie z wyżej wymienionymi organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej. Pod konsultacje został poddany projekt Programu współpracy
Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok. Uwagi należało zgłaszać na „formularzu konsultacji” pocztą
elektroniczną, tradycyjną lub faksem. W wyznaczonym przez Wójta terminie żadna organizacja
nie wniosła uwag ani wniosków do projektu dokumentu.
IV. Podsumowanie
Współpraca Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, suwerenności stron i jawności. Realizowana była w kilku obszarach, zarówno
w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych. Wszystkie
organizacje, które otrzymały dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
złożyły stosowne sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie przewidzianym w umowie.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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Uzasadnienie
Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr
II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, za rok 2019, jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu
z III sektorem, opartej na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na rocznym
programie współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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