Uchwała Nr XXV/252/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo
Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234,
poz. 1536, Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208,
poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 oraz Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo
Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zwane dalej „Sprawozdaniem”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K. Szczutowska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik
do uchwały nr XXV/252/14
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 19 marca 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok
Zgodnie z wykazem stowarzyszeń zamieszczonym na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2013 roku działało
14 zarejestrowanych stowarzyszeń tj.:
• Stowarzyszenie Rolników „STOROL”w Kowalewie Pomorskim,
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Kowalewie
Pomorskim,
• Towarzystwo Miłośników Kowalewa Pomorskiego „TOMIKO” w Kowalewie Pomorskim,
• Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „TRIO” w Mlewie,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim,
• Stowarzyszenie Artystów Amatorów „ARS” w Kowalewie Pomorskim,
• Stowarzyszenie „TOBIE MY” w Kowalewie Pomorskim,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach,
• Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Kowalewo Pomorskie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Rychnowie,
• Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gminy,
• Stowarzyszenie Kobiet Sołectwa Pruska Łąka,
• Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” w Kowalewie Pomorskim,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mlewie.
3 uczniowskie kluby sportowe:
• Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kowalewo Pomorskie,
• Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”Wielkie Rychnowo,
• Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kowalewo Pomorskie,
oraz Ludowy Klub Sportowy „Promień”.
Program współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XIII/129/12 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012 r.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych
programów z organizacjami pozarządowymi.
Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy projekt
powyższego programu został poddany konsultacjom. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie
z Zarządzeniem Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Program stanowił podstawę współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, które taką współpracę
deklarowały. Uchwalony przez Radę Miejską program został zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz znajdował się do
wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1.
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi realizowana była na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Formami współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi,
ujętymi w programie współpracy były m.in.:
➢ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i zakresie
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
➢ konsultowanie projektów aktów normatywnych Rady w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji,
➢ umożliwianie organizacjom pozarządowym nabywania na preferencyjnych warunkach
prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy
dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania
pustostanów i potrzeb organizacji,
➢ promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do
udziału w posiedzeniach organów gminy, informowanie społeczeństwa o udziale tych
organizacji w pracach na rzecz gminy w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach
informacyjnych, wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz
społeczności gminy,
udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach sal, sprzętu, umieszczenie
informacji na stronach internetowych Urzędu, pomoc w uzyskiwaniu sprzętu i wsparcia
technicznego,
➢ zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez:
- powierzanie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji ze środków budżetowych
na sfinansowanie ich realizacji.
W ramach realizacji programu działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta
Kowalewa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2013 przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego. Zadanie o którym mowa powyżej wykonywane było
poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
• upowszechniania i promowania różnych dyscyplin sportowych polegających na
organizowaniu i udziale w imprezach sportowych, zawodach i rozgrywkach, turniejach,
pokazach z różnych dziedzin sportu i sportowej aktywizacji dzieci, młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych,
• szkolenia i udziału w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez
polskie i okręgowe związki sportowe.
W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację na wsparcie otrzymały 3 stowarzyszenia tj.:
➢ Ludowy Klub Sportowy „Promień” w Kowalewie Pomorskim – kwota 145.000,00 zł,
➢ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Kowalewie Pomorskim – kwota 30.000,00 zł,
➢ Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Wielkim Rychnowie – kwota 9.800,00 zł.
Ponadto w 2013 roku została dofinansowana działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorskim oraz OSP w Wielkim Rychnowie.

Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmowała m.in. następujące działania:
• bezpłatne wynajęcie pomieszczeń oraz szatni w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5
w Kowalewie Pomorskim na rzecz LKS „Promień”,
• bezpłatne wynajęcie pomieszczeń biurowych oraz szatni w budynku przy ul. Chopina 26
w Kowalewie Pomorskim na rzecz LKS „Promień”,
• bezpłatne wypożyczanie sal na przeprowadzenie zebrań, spotkań,
• udzielanie pomocy merytorycznej np. pomoc przy opracowywaniu ofert na dofinansowanie
działań,
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu środków finansowanych z innych źródeł,
• przekazywanie informacji o szkoleniach zewnętrznych dla organizacji pozarządowych.
Opisane formy współpracy stanowią tylko wybrane przykłady z wielu działań, które były
prowadzone w 2013 roku.
Uchwalony przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim program współpracy uregulował
jasno i czytelnie współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach wymienionych
w powyższym sprawozdaniu.
Program współpracy nadał odpowiednie znaczenie inicjatywom obywatelskim z udziałem
sektora organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju instytucji społeczeństwa
obywatelskiego i dialogu obywatelskiego. Dlatego kontynuacja współpracy z kompetentnymi
i sprawnymi organizacjami powinna być w dalszym ciągu realizowana.
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