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Wstęp 

Zgodnie z zapisami 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 z późn.zm.) Wójt Gminy Chmielno w terminie  do  31 maja 

każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni.  

Organizacje pozarządowe stanowią nieodłączny element społeczeństwa demokratycznego. Należy 

podkreślić ich znaczenie w zwiększaniu integracji społecznej, realizacji zasady pomocniczości, 

budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w dialogu społecznym. 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. 1817z późn.zm.), współpraca Gminy Chmielno                        

z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 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 XIX/212/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku). 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom w okresie od 3 października do dnia 

21 października 2016 roku. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej 

Gminy Chmielno. Dokumenty przedstawiono także podczas spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych w dniu 13 października 2016 r. 

 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA TERENIE GMINY CHMIELNO 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Gminy Chmielno to 25 podmiotów,                   
w tym: 

 

Zadania najczęściej realizowane przez organizacje pozarządowe zaspokajają potrzeby indywidualne                  

i społeczne w małych grupach, w atmosferze życzliwości i solidarności. Obejmują one wszystkie 

dziedziny życia gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby 

społeczności lokalnych (pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, aktywność fizyczna dzieci 

i młodzieży czy promocja kultury i sztuki).  

Współudział organizacji w tworzeniu i realizacji polityki społecznej jest niezbędny, ponieważ coraz 

więcej osób chce mieć wpływ na przebieg różnych procesów i podejmowanie decyzji w sprawach, które 

ich dotyczą. 

Stowarzyszenia 

• 13 

UKS i inne 
stowarzyszenia 

kultury fizycznej 

• 5 

OSP 

• 6 

Stowarzyszenia 
zwykłe 

• 1 



Str. 2 
 

 

   

 

  

 

 

 

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 2017 roku wydatkowano kwotę 57.936,58 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. 

 

Formy zlecania realizacji zadań 

Otwarte konkursy ofert 

 I konkurs (wspieranie) II konkurs (wspieranie) 

Liczba ofert 24 7 

Liczba zawartych umów 15 7 

Wysokość przekazanych 

środków 
44.936,58 zł 13.000 zł 

Razem 57.936,58 zł 

 

 

 

Współpraca Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi 

Finansowa 

 

zlecanie realizacji 
zadań publicznych 

 

 
wspieranie 

otwarte konkursy ofert 

Pozafinansowa 

 

aktualizacja form 
komunikacji – strona 

internetowa 

 

udzielanie wsparcia 
technicznego, 

informacyjnego 

 

pomoc w wypełnianiu 
wniosków o aplikację 

środków 
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OTWARTE KONKURSY OFERT 

W 2017 roku ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w § 7 

Programu współpracy. 

I. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2017 
r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

Konkurs dotyczył 7 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, 

c) Wspieranie działań promujących Gminę Chmielno poprzez upowszechnianie sportu, 

d) Szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych. 

e) Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 

 

3) „Ochrona i promocja zdrowia” 

a) Działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację 

kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy 

Chmielno lub wybranej docelowej grupy społecznej, 

b) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

4) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

a) Rehabilitacja i integracja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Chmielno, 

b) Rozwój umiejętności społecznych i poprawa sprawności osób niepełnosprawnych. 

 

5) „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 

a) Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym; 

b) Realizacja działań na rzecz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku 

lokalnym; 

c) Integracja międzypokoleniowa. 

 

6) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych“ 

a) organizowanie spotkań mieszkańców Gminy Chmielno, imprez, warsztatów, wyjazdów i innych 

zajęć wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

7) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego“ 
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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. 

 

 

Wykres 1. Liczba ofert z podziałem na poszczególne zadania w I konkursie ofert.   
 
Na konkurs wpłynęły 24 oferty. Najwięcej ofert tj. 9, wpłynęło na zadanie dotyczące „Kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 7 ofert dotyczyło zadania „Wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej”. 3 oferty wpłynęły na zadanie pn. „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych”, po 2 oferty wpłynęły na „Ochronę i promocję zdrowia” oraz „”.  1 oferta  wpłynęła 

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

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych“ nie wpłynęła żadna oferta. 

Zgodnie z procedurą konkursową wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru. 

- 3 wnioski nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków na wsparcie, 

- 2 wnioski nie spełniały kryteriów formalnych, 

- 4 wnioski nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.   

Gmina Chmielno w I otwartym konkursie ofert rozdysponowała 44.936,58 zł. na projekty o całkowitej 

wartości 83.609,64 zł. Wsparcie finansowe ostatecznie otrzymało 15 podmiotów. Najwięcej, bo 49% 

środków z budżetu Gminy Chmielno zostało przeznaczonych na zadania z zakresu „Wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej”. 31% środków przypadło na kulturę i sztukę a 7% z puli dotacyjnej 

przeznaczono na zadania wspierające działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Po 4,5% środków 

wykorzystano na ”Ochronę i promocję zdrowia” oraz ekologię. Działania na rzecz osób w wieku 

emerytalnym wsparto środkami w wysokości 4% całego budżetu. 

9

7

2

3

2

1

Kultura i sztuka

Kultura fizyczna

Ochrona zdrowia

Osoby niepełnosprawne

Osoby w wieku emerytalnym

Ekologia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liczba ofert z podziałem na zadania
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Wykres 2. Wysokość środków przekazanych przez Gminę Chmielno organizacjom pozarządowym                      
w poszczególnych obszarach zadaniowych w I otwartym konkursie ofert.   

 
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ PRZYZNANYCH KWOT WSPARCIA FINANSOWEGO 

W RAMACH I OTWARTEGO KONKURSU OFERT  
 

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

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania 
publicznego (zł) 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. 
Fundacja „Aby chciało się 

chcieć” 
Korzenie 2017 - Festiwal sztuk 

wszelakich 
3 620,00 2 600,00 

2. 
Kaszubska Fundacja 

„Nasza Checz” 
Święto Piotra Patrona Rybaków 8 023,55 6 800,00 

3. 
Polskie Stowarzyszenie 

„Baśki” 
Otwarte Mistrzostwa Chmielna w 

grze karcianej Baśka 
1 570,00 1 090,00 

4. 
Kółko Rolnicze KGW 

„Kożyczkowianki” 
Kożyczkowska Majówka II edycja 4 266,01 2 650,00 

5. 
Stowarzyszenie Ludzi z 

Inicjatywą „Chmielno NON-
STOP” 

II Konkurs Poetycki „O Złote Pióro 
Wójta Gminy Chmielno” 

1 834,21 854,21 

6. 
Stowarzyszenie Katolickie 

Dzieło  św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Chmielnie 

Usłyszeć Chmielno - 
Brak środków 

finansowych na 
wsparcie 

7. 
Fundacja Skansenu 

Pszczelarskiego 

Hafty kaszubskie szkoły 
żukowskiej z Fundacji dla 

Oddziału Chirurgii Ogólnej PCZ w 
Kartuzach i/lub GOKSIR w 

Chmielnie 

- 0,00 

1. Kultura 
fizyczna49%

2. Kultura i sztuka31% 3. Osoby 
niepełnosprawne7%

4. Ekologia6%

5. Ochrona 
zdrowia5%

6. Osoby w wieku 
emerytalnym4%

PODZIAŁ BUDŻETU DOTACYJNEGO
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8. Stowarzyszenie „Sarcast” 

Realizacja fabularyzowanego 
teledysku promującego krajobraz 

naturalny Gminy Chmielno w 
oparciu o utwór słowno-muzyczny 
lokalnych muzyków dostarczony 

przez władze Stowarzyszenia 

- 0,00 

9. 
Kółko Rolnicze KGW 
„Kaszebscze Serca z 

Gorcza” 
Kosmiczne Kaszuby - 

Oferta nie spełnia 
kryteriów 

formalnych 

Ogółem: 19 313,77 13 994,21 

 
Zadanie 2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania 
publicznego (zł) 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. 
Kaszubski Klub Żeglarski 

„Dulka” 
Regaty o Wstęgę Jeziora 

Raduńskiego 
1 788,96 1 050,00 

2. Klub Sportowy „Damroka” 
Realizacja zajęć sekcji żeglarskiej 

dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Chmielno 

22 386,93 15 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Wrotkarskie 

„Gdańskie Lwy” 
III Półmaraton wrotkarski o 

Puchar Wójta Gminy Chmielno 
12 180,00 2 000,00 

4. 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Pomorski, Polski 

Związek Niewidomych Koło 
Powiatowe w Kartuzach 

Rekreacja na sportowo – 
Powitanie Lata 2017 

10 069,98 1 680,00 

5. 
Kółko Rolnicze KGW 

„Ekobabki” 
Dzień Dziecka. Sportowa rodzina 

– w niej jest siła 
4 170,00 2 232,37 

6. 
Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Żagiel” 
Olimpiada sportowa osób 

niepełnosprawnych 
- 

Brak środków 
finansowych na 

wsparcie 

7. 
Fundacja „Silni Ciałem 

Niezłomni Duchem” 
SUP na deskach - 0,00 

Ogółem: 50 595,87 21 962,37 

 
Zadanie 3. „Ochrona i promocja zdrowia” 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania 
publicznego (zł) 

Kwota przyznanej 
dotacji (zł) 

 

1. 

Stowarzyszenie 
Wrotkarskie „Gdańskie 

Lwy” 
Warsztaty Wrotkarskie 1 790,00 1 000,00 
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2. 
Fundacja Pomorskie 

Centrum Pomocy 
Alkoholikom i ich Rodzinom 

Opowiem Ci o swoim życiu – 
profilaktyka uzależnień dla 

uczniów szkół Gminy Chmielno 
1 460,00 1 000,00 

Ogółem: 3 250,00 2 000,00 

 
Zadanie 4. „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” 

 

Lp. 
Wnioskodawca Nazwa zadania 

Całkowity koszt 
zadania publicznego 

(zł) 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. 
Regionalne 

Stowarzyszenie Kobiet 
Niezależnych  w Chmielnie 

Przygotowanie poczęstunku 
podczas Jarmarku 
Folklorystycznego                               

i Wojewódzkiego Przeglądu 
Twórczości Kulturalnej ŚDS i 

DPS 

5 150,00 3 000,00 

2. Fundacja „Uśmiechnij się” Zajęcia z hipoterapii - 0,00 

3. 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 

Pomorski, Polski Związek 
Niewidomych Koło 

Powiatowe w Kartuzach 

Wyjazd rekreacyjno - 
krajoznawczy „Wyprawa w Góry 

Stołowe” 
- 

Brak środków na 
wsparcie 

Ogółem: 5 150,00 3 000,00 

 
Zadanie 5. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania publicznego 
(zł) 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. 
Stowarzyszenie Ludzi z 

Inicjatywą „Chmielno NON 
– STOP” 

„Warto zapukać do drzwi” - 
Oferta nie spełnia 

kryteriów 
formalnych 

2. 
Kółko Rolnicze KGW 

„Kożyczkowianki” 
Przygotowanie poczęstunku 

podczas cyklu spotkań seniorów 
3 000,00 1 980,00 

Ogółem: 3 000,00 1 980,00 

 
Zadanie 6. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych“ – brak ofert 

 
Zadanie 7. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania publicznego 
(zł) 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. 
Kaszubska Fundacja 

„Nasza Checz” 
Chmieleńska Gra Ekologiczna 

„W zgodzie z Naturą” 
2 300,00 2 000,00 

Ogółem:            2 300,00         2 000,00 
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II. Otwarty konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie 

wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w ramach zadania pn. 

Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chmielno. 

Konkurs dotyczył dwóch obszarów zadaniowych: 

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

a)  Imprezy kulturalne mające na celu promocję Gminy Chmielno, 

b)  Kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym kaszubskiej. 

c)  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, 

c) Wspieranie działań promujących Gminę Chmielno poprzez upowszechnianie sportu, 

d) Szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych. 

 

 

Wykres 3. Liczba ofert z podziałem na poszczególne zadania w II otwartym konkursie ofert.   
 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Na zadanie dotyczące „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego” – 4, a na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 3. Wszystkie wnioski spełniły 

kryteria formalne.   

Gmina Chmielno w II otwartym konkursie ofert przyznała 13 000,00 zł. dotacji na projekty o całkowitej 

wartości 19 090,06 zł. Wsparcie finansowe ostatecznie otrzymało 5 podmiotów. 62% przypadło na 

kulturę i sztukę a 38% na zadanie z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.  

 

4

3

Kultura i sztuka

Kultura fizyczna

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Liczba ofert z podziałem na zadania
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Wykres 2. Wysokość środków przekazanych przez Gminę Chmielno organizacjom pozarządowym                      
w poszczególnych obszarach zadaniowych w II otwartym konkursie ofert.   
 
 
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ PRZYZNANYCH KWOT WSPARCIA FINANSOWEGO 

W RAMACH I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

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

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania publicznego 
(zł) 

Kwota przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Fundacja „Aby chciało się 
chcieć” 

Szanty Szuwary Szoł – 
koncert muzyki żeglarskiej 

podczas festiwalu „Korzenie 
2017” w Chmielnie 

2 300,00 2 000,00 

2. 
Kółko Rolnicze KGW 
„Kaszebscze Serca z 
Gorcza” 

Kosmiczne Kaszuby 2 370,00 2 000,00 

3. 

Stowarzyszenie 
Katolickie Dzieło  św. 
Apostołów Piotra i Pawła                    
w Chmielnie 

Usłyszeć Chmielno 7 900,00 4 000,00 

Ogółem: 12 570,00 8 000,00 

 

Zadanie 2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”  

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

zadania publicznego 
(zł) 

Kwota przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Klub Sportowy „Damroka” 
XXIV Biegi Damroki w cyklu 

Kaszuby Biegają 
2 510,00 2 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

„Żagiel” 

Olimpiada sportowa osób 
niepełnosprawnych 

4 010,06 3 000,00 

Ogółem: 6 520,06 5 000,00 

1. Kultura i 
sztuka62%

2. Kultura 
fizyczna38%

Podział budżetu dotacyjnego
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

Gmina Chmielno w 2017 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; 

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy w zakładce przeznaczonej dla  organizacji 

pozarządowych umieszczono między innymi bazę organizacji.  

 

PODSUMOWANIE 

Gmina Chmielno realizując cele Programu współpracy w 2017 roku udzieliła organizacjom 

pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono 2 otwarte 

konkursy ofert. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

rozdysponowano z budżetu gminy łącznie kwotę w wysokości 57 936,58 zł.   

 

Wykres 4. Wysokość środków przekazanych przez Gminę Chmielno organizacjom pozarządowym                      
w poszczególnych obszarach zadaniowych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku.   

Gmina Chmielno wsparła zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe do wysokości 

87% ich wartości (średnio 63%). Organizacje pozarządowe natomiast wniosły wkład w realizację swoich 

projektów w postaci własnych środków finansowych, środków pozyskanych z innych źródeł publicznych, 

a także pracy wolontariuszy i członków organizacji. 
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PRZYKŁADY REALIZACJI PROJEKTÓW 

 

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich „Kożyczkowianki”  - „Przygotowanie poczęstunku 
podczas cyklu spotkań dla seniorów”.  

 
 

 

Spotkanie dla 

seniorów              

w Chmielnie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spotkanie 
dla seniorów                 
w 
Borzestowie 
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Żagiel” – „Olimpiada sportowa osób 
niepełnosprawnych”   

 
 
Szkoła 
Podstawowa 
w 
Miechucinie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom  
 

 
 
 
 
 
„Opowiem Ci 

o swoim 

życiu – 

profilaktyka 

uzależnień 

dla uczniów 

szkół Gminy 

Chmielno” 
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Kaszubska Fundacja „Nasza Checz   

 
 
 
 

 

”Chmieleńska 

Gra Ekologiczna 

„W zgodzie z 

Naturą” 
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Stowarzyszenie Katolickie Dzieło  św. Apostołów Piotra i Pawła  w Chmielnie  

 

 

 

 

„Usłyszeć Chmielno” 


