
 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY 

CHMIELNO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

2016 

      

Sprawozdanie 
      



 
 

Spis treści 
    

 

 

Wstęp ___________________________________________________________________ 1 

     Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Chmielno __________________________ 1 

Współpraca Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi _______________________ 2 

     Współpraca o charakterze finansowym _______________________________________ 2 

           Otwarty konkurs ofert__________________________________________________3 

            Małe granty_________________________________________________________ 6 

            Regranting_________________________________________________________ 6 

     Współpraca o charakterze pozafinansowym ___________________________________ 8 

Przykłady realizacji zadań 2016 _______________________________________________ 8 

 



Str. 1 
 

 

   

 

Wstęp 

Organizacje pozarządowe dają możliwość rozwijania aktywności obywatelskiej, a także umożliwiają 

efektywną realizację zadań publicznych. Dlatego tak ważne jest współdziałanie administracji publicznej 

z sektorem pozarządowym. Punktem wyjścia dla tej współpracy jest gminny program współpracy                         

z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z postanowieniami art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), współpraca 

Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 zaplanowana została w uchwalonym 

przez Radę Gminy Chmielno „Programie współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie” (uchwała Nr IX/97/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku).  

Celem głównym programu był rozwój zakresu i form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami 

pozarządowymi w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom w okresie od 5 października do dnia 15 

października 2015 roku. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej 

Gminy Chmielno. Dokumenty przedstawiono także podczas spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych w dniu 15 października 2015 r. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA TERENIE GMINY CHMIELNO 

 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Gminy Chmielno to 25 podmiotów,                   
w tym (stan na styczeń 2017 rok): 

 

Zadania statutowe, wykonywane przez organizacje obejmują wszystkie dziedziny życia gminy, 

ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnych 

(pomoc społeczna, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, aktywność fizyczna dzieci 

i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój wspólnot czy promocja kultury i sztuki).  

13 stowarzyszeń 

5 uczniowskich klubów sportowych i innych 
stowarzyszeń kultury fizycznej 

6 Ochotniczych Straży Pożarnych 

1 stowarzyszenie zwykłe 
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Współpraca Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi 

 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,                          

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z budżetu Gminy Chmielno w 2016 roku wydatkowano kwotę 38 639,63 zł.  

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie 

zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert oraz małych grantów (art.19a). Po raz 

pierwszy wyłoniono także operatora, któremu organ administracji publicznej przekazał dotację na 

szczególnych zasadach opisanych w art. 16a ustawy. Operator projektu zlecił realizację całości zadania 

publicznego, na które otrzymał dotację, realizatorom projektów wybranym w otwartym konkursie ofert 

(regranting). 

Forma zlecenia realizacji zadań 

 wspieranie wspieranie w trybie art. 

19a 

regranting 

Liczba konkursów 1 nie dotyczy 1 

Liczba ofert 14 1 1 

Liczba zawartych 

umów 

13 1 1 

Wysokość 

przekazanych środków 

21 839,63 zł 1 800,00 zł 15 000,00 zł 

Razem 38 639,63 zł 

 

Finansowa 

zlecanie realizacji zadań 
publicznych 

wspieranie 
•otwarte konkursy ofert 
•małe granty (art. 19a) 

regranting (art. 16a) 

Pozafinansowa 

aktualizacja formy 
komunikacji – strona 

internetowa 

udzielanie wsparcia 
technicznego, 

informacyjnego  

pomoc w wypełnianiu 
wniosków o aplikację 

środków 
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OTWARTY KONKURS OFERT 

 

W 2016 roku ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w § 7 

Programu współpracy. Konkurs dotyczył 5 obszarów zadaniowych: 

1) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego” 

a. Imprezy kulturalne mające na celu promocję Gminy Chmielno; 

b. Prezentacja dorobku kulturalnego gminy w kraju i zagranicą; 

c. Kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym kaszubskiej; 

d. Wzmacnianie współpracy kulturalnej z zagranicą, w tym z gminami partnerskimi Gminy 

Chmielno; 

e. Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy Chmielno, regionu i kraju wybitnych postaciach, 

miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych 

Chmielna i jego mieszkańców. 

2) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” 

a. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; 

b. Upowszechnianie sportu, realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych                                           

i sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 

c. Wspieranie działań promujących Gminę Chmielno poprzez upowszechnianie sportu; 

d. Szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych. 

3)  „Turystyka i Krajoznawstwo” 

a. Upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Gminy Chmielno ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

b. Organizacja na terenie Gminy Chmielno imprez o tematyce krajoznawczej i turystycznej 

(festiwale, targi, konkursy, rajdy itp.); 

c. Projekty promujące ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Chmielno oraz 

wzbogacenie oferty turystycznej gminy; 

d. Opracowania lokalnego produktu turystycznego Gminy Chmielno. 

4)  „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” 

a. Rehabilitacja i integracja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Chmielno; 

b. Rozwój umiejętności społecznych i poprawa sprawności osób niepełnosprawnych. 

5) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”: 

a. Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku(warsztaty, konkursy, 

prelekcje itp.); 

b. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie 

chronionych; 

c. Rekultywacja jezior na terenie gminy Chmielno. 

 
Na konkurs wpłynęło łącznie 14 ofert. Zgodnie z procedurą konkursową zostały one zweryfikowane pod 

względem formalnym. Komisja wszystkie oferty zaopiniowała pozytywnie i poddała ocenie 
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merytorycznej. Najwięcej ofert tj. 6, wpłynęło na zadanie dotyczące „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego”. 5 ofert dotyczyło zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej””. 

2 oferty wpłynęły na zadanie pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, 1 oferta  wpłynęła na 

zadanie pn.  „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Na „Turystykę                      

i Krajoznawstwo” nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Liczba ofert z podziałem na poszczególne zadania.   
 

Gmina Chmielno w otwartym konkursie ofert rozdysponowała 21 839,63 zł. na projekty o całkowitej 

wartości 61 987,70 zł. Wsparcie finansowe ostatecznie otrzymało 12 podmiotów. Najwięcej, bo 56% 

środków z budżetu Gminy Chmielno zostało przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury i sztuki. 34% 

środków przypadło na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” a 9% z puli dotacyjnej 

przeznaczono na zadania wspierające działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  Działania na 

rzecz ekologii i ochrony zwierząt wsparto środkami w wysokości 1% całego budżetu. Podział budżetu 

dotacyjnego w 2016 roku ilustruje wykres 2. 

 

Wykres 2. Wysokość środków przekazanych przez Gminę Chmielno organizacjom pozarządowym                      

w poszczególnych obszarach zadaniowych.   
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Zestawienie zawartych umów oraz przyznanych kwot wsparcia finansowego w ramach otwartego 
konkursu ofert: 

Zadanie nr 1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego” 

Lp. Wnioskodawca Całkowity koszt zadania 
(zł) 

Kwota wsparcia 
finansowego 

1. Koło Rolnicze KGW w Kożyczkowie   
Kożyczkowianki 

6 122,00 3 200,00 

2. Fundacja „Aby chciało się 
chcieć” 

4 000,00 2 400,00 

3. Stowarzyszenie Katolickie Dzieło  św. Apostołów 
Piotra i Pawła       w Chmielnie 

5 810,00 3 700,00 

4. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Chmielno 4 000,00 2 000,00 
 

5. Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 1 670,00 889,99 

ogółem 21 602,00 12 189,99 

 

Zadanie 2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”  

Lp. Wnioskodawca Całkowity koszt zadania 
(zł) 

Kwota wsparcia 
finansowego (zł) 

1. Kaszubski Klub Żeglarski 
„Dulka” 

1 400,00 1 050,00 

2. Stowarzyszenie Wrotkarskie 
„Gdańskie Lwy” 

17 240,00 3 000,00 

3. Stowarzyszenie Wrotkarskie 
„Gdańskie Lwy” 

3 300,00 300,00 

4. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, 
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w 
Kartuzach 

8 470,00 1 700,00 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Kaszubska Akademia 
Aikido” 

5 760,00 1 360,00 

ogółem 36 170,00 7 410,00 

 

Zadanie 4. „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”  

 
Lp. 

Wnioskodawca Całkowity koszt zadania 
(zł) 

Kwota wsparcia 
finansowego (zł) 

1. Regionalne Stowarzyszenie 
Kobiet Niezależnych w 
 Chmielnie 

3 000,00 1 999,98 

ogółem 3 000,00 1 999,98 

 



Str. 6 
 

 

   

 

MAŁE GRANTY 

 

Zadanie 5. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”  

 
Lp. 

Wnioskodawca Całkowity koszt zadania 
(zł) 

Kwota wsparcia 
finansowego (zł) 

1. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kaszebscze serca z Gorcza” 

1 215,70 239,66 

ogółem 1 215,70 239,66 

 

 

 

 

Wśród umów o wsparcie realizacji zadań publicznych znalazł się 1 kontrakt zawarty w trybie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli tzw. „małych dotacji” (w tym 

przypadku kwota przekazanych środków nie może przekroczyć 10 000,00 zł, zaś okres realizacji 

zadania to nie więcej niż 90 dni). Gmina Chmielno przekazała dotację w wysokości 1 800,00 zł. na 

realizację zadania publicznego dot. organizacji koncertu muzyki klasycznej w kościele p.w. św. Piotra i 

Pawła w Chmielnie pn. „Usłyszeć Chmielno”.  

Lp. Wnioskodawca Całkowity koszt 
zadania 

Kwota wsparcia 
finansowego 

1. Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Św. Apostołów 
Piotra i Pawła 

11 750,00 zł 1 800,00 zł 

ogółem 11 750,00 zł 1 800,00 zł 

 

 

REGRANTING 

 

Regranting to mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden 

podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W ramach regrantingu 

samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – 

organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych 

oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.  

W 2016 roku Urząd Gminy Chmielno ogłosił konkurs ofert na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje 

w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadania pn. Oddolne inicjatywy organizacji 

pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji regionu oraz sportu. 

Dotacja w wysokości 15 000,00 zł na szczególnych zasadach opisanych w art. 16a została przekazana 

wybranemu operatorowi – Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby. Operator projektu następnie zlecił 

realizację całości zadania publicznego, na które otrzymał dotację, realizatorom projektów, wybranym 

w otwartym konkursie ofert. 
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Na ogłoszony przez LGR Kaszuby konkurs wpłynęło 8 ofert. Ostatecznie podpisano 7 umów na 

mikrodotacje.  

Lp. Wnioskodawca Całkowity koszt zadania 
(zł) 

Finalna kwota wsparcia 
finansowego 

1. Kółko Rolnicze KGW Kaszebscze Serca             z 
Gorcza 

1 088,00 960,00 

2. Kółko Rolnicze KGW Kaszebscze Serca             z 
Gorcza 

1 088,00 960,00 

3. Klub Sportowy Damroka 3 386,45 1 986,45 

4. Fundacja „Aby chciało się chcieć” 2 300,00 2 000,00 
 

5. Kaszubska Fundacja Nasza Checz 2 240,00 2 000,00 

6. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Chmielno 4 300,00 3 870,00 

7. Kółko Rolnicze KGW w Kożyczkowie 
Kożyczkowianki 

5 215,00 3 223,55 

ogółem 19 617,45 15 000,00 

 

 

Grantodawca 

UG Chmielno 

grant             
15 000 zł         

Operator                                   
Lokalna Grupa Rybacka 

grant 

grantobiorca 

projekt 

grant 

grantobiorca 

projekt 

grant 

grantobiorca 

projekt 

grant 

grantobiorca 

projekt 
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

 

Gmina Chmielno w 2016 roku wspierała sektor pozarządowy również w formach pozafinansowych. 

Wśród najczęściej powtarzających się form współpracy pozafinansowej należy wymienić 

w szczególności: 

1. przekazywanie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, 

ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne; 

2. promowanie organizacji pozarządowych; 

3. pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację środków na realizację określonych zadań; 

4. wspieranie organizacji pozarządowych poprzez:  

➢ wsparcie techniczne i organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, 

➢ lokalowe - udostępnianie gminnych obiektów np. sali sportowej, stadionu sportowego, 

świetlic; 

5. promowanie współdziałania oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem 

publicznym; 

 

PRZYKŁADY REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
 
 

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” 
„Otwarte Mistrzostwa Chmielna 
w grze karcianej Baśka” 
 

➢ podtrzymanie tradycji 
kaszubskiej gry karcianej 
Baśka poprzez  

➢ organizacja integracyjnego 
kursu zasad gry i turnieju 
dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 
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Regionalne Stowarzyszenie 
Kobiet Niezależnych w 
Chmielnie 
„Jarmark Folklorystyczny i 
Wojewódzki Przegląd 
Twórczości Kulturalnej ŚDS i 
DPS” 
 

➢ uatrakcyjnienie spotkania 
dla ok. 450 osób 
niepełnosprawnych 
poprzez przygotowanie 
posiłku  

➢ popularyzacja 
wolontariatu 50+ 

 

 

Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie o/Chmielno 
Konferencja pt. „Rodno Mowa 
przetrwała wieki – nie 
pozwólmy jej zaginąć 
 

➢ konferencja o zasięgu 
powiatowym skierowana 
dla nauczycieli edukacji 
regionalnej,                 
języka kaszubskiego i 
nauczycieli nauczania 
początkowego 

➢ rozbudzenie szerszego 
zainteresowania 
wartościami kulturowymi 
Kaszub 

➢ kultywowanie i 
pielęgnowanie 
umiejętności 
posługiwania 
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Fundacja „Aby chciało się 
chcieć” 
„Korzenie – Festiwal Sztuk 
Wszelakich” 
 

➢ wydarzenie prezentujące 
prace z dziedziny 
fotografii, filmu, plastyki i 
muzyki 

➢ integracja społeczności 
lokalnej 

➢ wzrost wiedzy o sztuce 
wśród widzów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Katolickie 
Dzieło św. Apostołów Piotra i 
Pawła 
„Święto Piotra Patrona 
Rybaków” 
 

➢ organizacja imprezy 
plenerowej – rybackiego 
miasteczka zabaw dla 
dzieci 

➢ przypomnienie bogactwa, 
tradycji i kultury 
kaszubskiej 
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Kółko Rolnicze Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kożyczkowianki” 
Kożyczkowska Majówka 
 

➢ impreza kulturalna pod 
hasłem wspomnień z 
dawnych lat 

➢ integracja społeczeństwa 
oraz promocja lokalnej 
kultury 

➢ pokaz starych fotografii i 
slajdów (wspominki dot. 
wyglądu wsi, ubioru i 
zajęć ludzi w dawnych 
czasach) 

➢ wspólna zabawa całych 
rodzin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stowarzyszenie Wrotkarskie 
„Gdańskie Lwy” 
„Puchar Kaszub – II Pómaraton 
Wrotkarski” 
 

➢ wrotkarskie zawody 
sportowe skierowane do 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych 

➢ propagowanie zdrowego 
stylu życia 

➢ integracja różnych 
środowisk 
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Kaszubski Klub Żeglarski „Dulka” 
„Regaty o Puchar Wójta Gminy Chmielno” 

➢  otwarta impreza sportowo-

rekreacyjna dla żeglarzy i miłośników 

żeglarstwa 

➢ upowszechnienie aktywnego 

spędzania wolnego czasu 

  

 
 
 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 

Stowarzyszenie „Chmielno 

Pomaga” 

 

 

 

 

 

 

Kółko Rolnicze KGW „Kaszebscze 

Serca z Gorcza” 
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Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą 
„Chmielno NON-STOP” 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kółko Rolnicze  
KGW „Ekobabki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalne Stowarzyszenie 

Kobiet Niezależnych  
w Chmielnie 

 

 

 

 

 




