UCHWAŁA NR XXIX/304/2017
RADY GMINY LUZINO
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2016 rok"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573),
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji ,,Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2016 rok", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/304/2017
Rady Gminy Luzino
z dnia 17 maja 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2016 rok”
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2016 rok” jest dokumentem podsumowującym rok współpracy
samorządu z podmiotami III sektora na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817,
1948, z 2017 r. poz. 60), zwanej dalej „ustawą”.
Rada Gminy Luzino uchwaliła, „Program Współpracy Gminy Luzino z organizacjami
pozarządowymi,
podmiotami
prowadzącymi
działalność
poŜytku
publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok” podejmując uchwałę Nr
XII/121/2015 na sesji w dniu 30 listopada 2015 roku. Program współpracy został
poprzedzony konsultacjami z organizacjami pozarządowymi w dniu 09.11.2015r. na
spotkaniu z przedstawicielami organizacji w sali Rady Gminy Luzino. Realizacją programu
współpracy zajmował się Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie.
Celem programu było prowadzenie przez Gminę Luzino działalności w sferze zadań
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi.
Program zakładał:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy – jako zadań
zleconych, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, na zasadzie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
b) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów Gminy Luzino,
5) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
6) uŜyczanie bądź wynajmowanie, na preferencyjnych warunkach, lokali i budynków
komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących
działalność poŜytku publicznego,
7) publikowanie waŜnych informacji na stronach internetowych Gminy Luzino,
8) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Luzino, które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł (pozagminnych),
9) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

Id: 296234B6-D08A-4CA2-9C8C-07AED2DB3493. Podpisany

Strona 2

Współpraca w 2016 roku polegała przede wszystkim na uczestnictwie organizacji
pozarządowych w, ogłaszanych przez Wójta Gminy Luzino, konkursach na realizację zadań
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.
I. Przedmiot współpracy.
W roku 2016 Gmina zlecała podmiotom prowadzącym działalność poŜytku
publicznego realizację zadań w zakresie:
1) działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na łączną kwotę 10 000 zł,
2) działania organizacji pozarządowych w zakresie budowania społeczeństwa
obywatelskiego na kwotę 3 000 zł,
3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŜy na kwotę 30 000 zł,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu na ogólną kwotę 62 000 zł,
5) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym na łączną kwotę 84 130zł,
6) opieki paliatywnej na kwotę 10 000 zł,
7) wsparcie organizacji pozarządowych realizujących cele z zakresu kultury i sztuki na
kwotę 3 000 zł
II. Formy współpracy:
1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, na zasadach
określonych w ustawie.
W 2016 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy na realizację zadań publicznych,
dofinansowano 12 organizacji, podpisano 21 umów na kwotę ogólną 202 130 zł.
1) Zadania realizowane w zakresie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
oraz organizacji pozarządowych obejmowały:
a) aktywizację osób niepełnosprawnych,
b) aktywizację osób powyŜej czterdziestego piątego roku Ŝycia,
c) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy.
Dotację otrzymało: Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych „TON” – 1.000zł, Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 1.500zł, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
„Pro Bono” – 2.000zł, Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” – 4 500zł,
Stowarzyszenie EDUQ – 3 000zł Gminny Klub Sportowy w Luzinie – 3.000zł;
Stowarzyszenie Gospodarzy, gospodyń wsi Robakowo – 1.000zł
Numer
zadania
10

TON

PTSR

Pro Bono

---------

---------

10

-------

-------

4

1000

1500

GKS

SGGR

Skrzydło Anioła

---------

---------

-------

---------

--------

--------

1000

--------

-------

2000

3000

-------

4.500

---------

RAZEM

EDUQ
3.000

Σ 16.000

Tabela Nr 1. Przyznane dotacje – aktywizacja.
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2) Zadania realizowane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
obejmowały:
a) prowadzenie piłkarskiej druŜyny seniorskiej, udział we współzawodnictwie ligowych
druŜyn piłki noŜnej oraz organizację rozgrywek piłkarskich,
b) prowadzenie i utrzymanie systematycznych szkoleń piłki noŜnej dla dzieci
i młodzieŜy, współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych, organizację rozgrywek
piłkarskich,
c) prowadzenie i utrzymanie młodzieŜowej sekcji tenisa stołowego oraz organizację
współzawodnictwa sportowego,
d) organizacja treningów i rozgrywek w tenisa stołowego dla seniorów i weteranów,
e) organizacja treningów i rozgrywek w piłce siatkowej seniorów
f) prowadzenie róŜnorodnych form szkoleniowych młodzieŜowej sekcji lekkoatletycznej
oraz współzawodnictwo w tej dyscyplinie,
g) prowadzenie róŜnorodnych form szkoleniowych dla młodzieŜy w biegach na
orientację oraz organizacja współzawodnictwa w tej dyscyplinie,
h) organizację imprez sportowych.
Dotacje otrzymał: Gminny Klub Sportowy – 11 000 zł, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne 51 000zł.
Numer zadania
9
8
8i9
8i9
9
8
8
8
RAZEM

Nazwa zadania
Piłka noŜna seniorzy
Piłka noŜna młodzieŜ
Tenis stołowy
LA
Siatkówka seniorów
kickboxing
BnO
Imprezy sportowe

Σ 62.000

KTSK
10.000
20.000
5.000
8.000
-------------4000
------------4000
51.000

GKS
-------------------------------------------------1 000
-------------8 000
2.000
11.000

Tabela Nr 2. Przyznane dotacje – Sport.

3) Zadania realizowane z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom
społecznym obejmowały:
a) prowadzenie świetlicy środowiskowej, integracyjnej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka,
b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka,
c) ponadpodstawową pomoc terapeutyczną dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych
w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych,
d) świadczenie konsultacji dla osób uzaleŜnionych, współuzaleźnionych oraz członków
ich rodzin,
e) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy.
Dotacje otrzymało: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne – 42 920zł,
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina Zdrowa Gmina” – 8 950zł,
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras –
30 000zł; Klub Abstynenta Luzino - 32 260zł.

Id: 296234B6-D08A-4CA2-9C8C-07AED2DB3493. Podpisany

Strona 4

Numer zadania
1
5
1

Nazwa zadania
Zajęcia sportowe
Świetlica
środowiskowa
Terapia uzaleŜnionych

7

Świadczenie
konsultacji
Wypoczynek letni

RAZEM

Σ 114 130

1

KTSK

SGPW

T. Kras

6.300

-------------

-------------

Klub
Abstynenta
-------------

36.620

-------------

-------------

-------------

-------------

8 950

-------------

-------------

-------------

32 260

-------------

-------------

-------------

-------------

30.000

-------------

42.920

8950

30.000

32260

Tabela Nr 3. Przyznane dotacje – przeciwdziałanie uzaleŜnieniom.

4) Zadania realizowane z zakresu opieki paliatywnej obejmowały:
a) prowadzenie hospicjum domowego,
b) całodobową opiekę nad chorymi w hospicjum stacjonarnym.
Dotacje otrzymało: Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku – 10 000zł.

Zadanie

Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego

RAZEM

Puckie Hospicjum

10.000

Σ 10.000

Tabela Nr 4. Przyznane dotacje – Hospicjum domowe i stacjonarne.

Komisję Konkursową do wszystkich konkursów powołał Wójt Gminy Luzino do
konkursu Nr 1/2016 w drodze zarządzenia.
W skład Komisji Konkursowej wchodziłotrzech przedstawicieli Wójta Gminy. Do
zadań Komisji Konkursowej naleŜało przeprowadzenie procedury konkursowej, polegającej
na rozpatrzeniu ofert pod kątem spełniania wymagań zawartych w ogłoszeniu, prawidłowości
załączonych dokumentów, wyboru oferentów dla realizacji poszczególnych zadań oraz
przedłoŜenie Wójtowi Gminy rekomendacji dla wybranych ofert.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków:
1) W dniu 09 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
Na spotkaniu odbyły się konsultacje w sprawie współpracy Gminy Luzino z
organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Organizacje, w trakcie spotkania, nie
zgłosiły uwag do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok”. W dniu 16 listopada 2015r.
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„Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Obywatelskich” zgłosiła na piśmie uwagi do
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego na 2016 rok”. Cześć zgłoszonych uwag została uwzględniona w
ostatecznej wersji dokumentu.
2) Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Luzino przekazywał na bieŜąco
organizacjom pozarządowym informacje, które gmina otrzymywała z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego m. in. na temat: konkursów dla
organizacji; Rady PoŜytku Publicznego. Informacje były przekazywane drogą
elektroniczną oraz poprzez portal internetowy.
3) Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Luzino przekazywał równieŜ
informacje dotyczące konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Luzino, za
pośrednictwem ogłoszeń na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeniowych,
znajdujących się w budynku urzędu.
3. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów Gminy Luzino.
Rada Gminy Luzino przyjęła, w dniu 23 maja 2013r., uchwałę Nr XXVIII/339/2013
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności PoŜytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków
Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. Zgodnie z uchwałą Gminna Rada
Działalności PoŜytku Publicznego ma się składać z przedstawicieli Rady Gminy,
przedstawicieli Wójta oraz członków organizacji i ma stanowić istotny element wzmacniania
dialogu obywatelskiego. Warunkiem jej powstania jest złoŜenie stosownego wniosku przez
zainteresowane organizacje pozarządowe. Organizacje były poinformowane o takiej
moŜliwości przy okazji spotkań z ich przedstawicielami.
4. UŜyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących
działalność poŜytku publicznego.
Z nieodpłatnego uŜyczenia lokalu dla potrzeb działalności statutowej stowarzyszeń
w roku 2016 korzystali:
1) Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych - pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 14,
2) Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne – pomieszczenia Gminnego Ośrodka
Sportu Rekreacji i Turystyki,
3) Luzińska Wodna DruŜyna Harcerska – pomieszczenia budynku szkoły w Luzinie przy
ul. Ofiar Stutthofu 13,
4) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – pomieszczenia szkoły – gimnazjum
w Luzinie przy ul. Mickiewicza 22,
5) Gminny Klub Sportowy – pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Luzinie przy
ul. Szkolnej 13, pomieszczenie Rady Gminy Luzino,
6) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Luzino” – pomieszczenia w Luzinie przy
ul. Wilczka 4,
7) Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” – budynek komunalny
w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 58,
8) Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Obywatelskich - pomieszczenia Gminnego
Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki,
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III. Zlecanie realizacji zadań.
Otwarte konkursy ofert zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami i trybem
organizacji określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60) oraz
w programie współpracy.
Realizacja zadań
Liczba otwartych konkursów
ofert
Liczba uniewaŜnionych
konkursów
Liczba ofert złoŜonych w
otwartych konkursach ofert
Liczba organizacji, którym
udzielono dotacji
Liczba zawartych umów
Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację
zadań publicznych przez
organizacje
Wysokość środków finansowych
przekazanych z budŜetu Gminy
Luzino na realizację programu
Niewykorzystane pieniądze

Uwagi
2

-----

0

-----

22

-----

12

-----

22

-----

202 130zł

-----

202 130 zł

-----

0

------

Tabela Nr 5. Podsumowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Opracował:
Adam Lubiewski
Referat Spraw Obywatelskich
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