GMINA KONARZYNY
UL. SZKOLNA 7. 89-607 KONARZYNY
POWIAT CHOJNICKI, WOJ. POMORSKIE
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONARZYNY
z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
Wójt gminy, zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), składa każdego
roku radzie

gminy sprawozdanie

z realizacji programu współpracy z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
poprzedni.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 został
przyjęty w dniu 29 listopada 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/199/2013. Projekt programu
współpracy poddany został konsultacjom społecznym, które przeprowadzono na podstawie
Zarządzenia Nr 102/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 października 2013 r. zgodnie
z uchwałą Nr XXXI/219/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 września 2010 r.
Celem głównym „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..."
była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
poprzez stwarzanie im możliwości i warunków uczestnictwa w życiu publicznym.
Na terenie gminy Konarzyny w roku 2013 działały następujące organizacje
pozarządowe:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „Konar" - w rejestrze KRS;
- Gminny Klub Sportowy „Sparta" Konarzyny- w rejestrze starosty;
- Ochotnicza Straż Pożarna Konarzyny- w rejestrze KRS;
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Klub Mam" - w rejestrze KRS;
- Klub Seniora „Młodzi duchem" - w rejestrze starosty;
- Uczniowski Klub Sportowy im. Bronisława Malinowskiego - w rejestrze starosty;
- Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Oddział Konarzyny;
- Polski Związek Wędkarski, Koło Konarzyny
- Ochotnicze Straże Pożarne w Bindudze, Zielonej Chocinie i w Żychcach;
Każda z organizacji pozarządowych mogła liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony
urzędu gminy.
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W tabeli poniżej przestawiono dane z ogłoszonych konkursów otwartych na realizację zadań publicznych w 2014 r:
Rodzaj zadania zleconego
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży ZSP w
Konarzynach

Nazwa organizacji, z którą
podpisano umowę
Uczniowski Klub Sportowy
im. Bronisława Malinowskiego

Edukacja kulturalna
dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Dzieci i Młodzieży
„Klub Mam"

Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Ziemi Konarzyńskiej „KONAR"

Dotacja celowa dla
klubów sportowych

Gminny Klub Sportowy „Sparta"
Konarzyny

Termin
realizacji
Transport uczniów na zawody sportowe 02.01.2014 r.i biegowe, tenisa stołowego, turnieje sportowe, 19.12.2014 r.
igrzyska salezjańskie, igrzyska i gimnazjady
szkolne,
wynajem
obiektów,
obsługa
instruktorów zawodów sportowych i imprez,
działalność administracyjna, obsługa techniczna
imprez, zakup sprzętu sportowego, nagród,
pucharów, medali, wyżywienie uczestników
zawodów sportowych, koszty delegacji.
Wyjazd dla grupy młodszych dzieci do CHDK na 20.08.2014 r.seans „Dzwoneczek i tajemnica piratów" 3D, dla 30.09.2014 r.
starszych dzieci do Muzeum Indian w
Wymysłowie oraz do Fojutowa.
Jednodniowa wycieczka do Ciechocinka (tężnie, 18.08.2014 r.zabytki architektoniczne) i Torunia (Muzeum 30.08.2014 r.
Piernika, Katedra Janów, Kościół Św. Anny, Dwór
Artusa, Uniwersytet M. Kopernika).

Przyznana
kwota w zł
8.000,00

Obsługa administracyjna, udział drużyny w 04.02.2014 r.rozgrywkach PZPN, zakup pucharów i statuetek, 20.12.2014
mecze
kontrolne,
turnieje
sportowe,
ubezpieczenie sportowców, zakup sprzętu
sportowego,
pranie strojów sportowych,
utrzymanie boiska, współpraca z innymi
podmiotami.

10.000,00

Razem:

22.000,00

Zakres umowy

i

2.000,00

2.000,00
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Na realizację w/w zadań zleconych zarządzeniami wójta gminy ogłaszano konkursy
otwarte. Każdorazowo do oceny ofert powoływano komisje konsultacyjne, które wydawały
opinie w sprawie wyboru podmiotów. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie
z umowami lub podpisanymi aneksami. Wszystkie podmioty rozliczyły zadania terminowo.
Ponadto w 2014 r. zawarto umowę partnerską z Zaborskim Towarzystwem Naukowym
na rzecz realizacji projektu „Kaszuby bliżej prawa". Gmina jako partner wnosi do projektu
w 2015 r. wkład finansowy w wysokości 1.000,00 zł. W ramach projektu w pomieszczeniu
udostępnionym przez GOK w Konarzynach raz na dwa tygodnie udzielane są porady prawne.
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