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WPROWADZENIE 

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady i  formy współpracy Gminy 

Przelewice z organizacjami pozarządowymi jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy program 

współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. 

Podjęcie tej inicjatywy uchwałodawczej wynika z art. 5a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. Program 

stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz 

organizacjami, które taką współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie gminy, zgłaszają 

jedynie współpracę z samorządem i ją prowadzą. Prace nad Programem rozpoczęto w 2020 r. m.in. 

poprzez konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, co było zgodne z zarządzeniem nr 87/2020 Wójta 

Gminy z dnia 21 września 2020 r.  Konsultacje nad projektem w/w Programu prowadzone były w 

okresie od dnia 21 września 2020r. do 12 października 2020r. w formie udostępnienia projektu na 

stronach internetowych www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Projekt był również dostępny 

do wglądu w siedzibie Urzędu (pok. Nr B6), a także przesłany drogą elektroniczną organizacjom z 

terenu gminy. Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszczono na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach. Konsultacje nad projektem przeprowadzono zgodnie z 

procedurą przewidzianą w Uchwale nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 

września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag. „Program współpracy 

Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2021” przyjęty został w dniu  09.11.2020r. w formie uchwały nr XXVIII/141/2020 Rady Gminy 

Przelewice. Program ten zawiera katalog zadań określonych w czterech obszarach działania, w 

ramach których w 2021 r. zlecane były zadania organizacjom pozarządowym. 

Zgodnie z art. 5a ust.3 w/w ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 

http://www.bip.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
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I. Cele Programu  

Głównym celem programu było określenie zasad i obszarów współpracy Gminy z organizacjami, 

a tym samym budowanie partnerstwa, pobudzanie aktywności społecznej w lepszym 

zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy.  

 

Cel  Programu był realizowany poprzez:  

1) zapewnienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom udziału w realizacji zadań 

publicznych,  

2)  wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji,  

3) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku aktywności społecznej m.in. 

poprzez pracę społeczną, 

4) zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na wykonanie zadań zleconych. 

 

 

II. FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY  

Program skierowany był do organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją 

działalność na terenie naszej gminy lub działają na rzecz jej mieszkańców. Współpraca Gminy   

z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. miała charakter finansowy i pozafinansowy.  

 

1. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W 2021 r. finansowa współpraca z sektorem organizacji pozarządowych odbywała się 

m.in. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Polegała ona głównie na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym oraz wspólnej ich realizacji na zasadach partnerstwa i pomocniczości. 

W 2021 r. Program realizowano poprzez przedsięwzięcia wpisujące się  

w katalog priorytetowych zadań publicznych, w szczególności w zakresie: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:  
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1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie realizacji 

programów szkolenia sportowego oraz uczestniczenia w zorganizowanej rywalizacji 

sportowej prowadzonej  przez właściwe związki sportowe, 

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych, 

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie działań 

kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijanie 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

 

 turystyki i krajoznawstwa, w tym prowadzenie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania 

turystyki i krajoznawstwa, 

 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:  

1) prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców, 

2) realizacja działań mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi,  

w tym m.in. tradycji i rękodzielnictwa ludowego, 
 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym  

1) realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę walorów krajobrazowych, zieleni  

i zadrzewień, 

2) prowadzenie działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw człowieka 

wobec przyrody przez m.in. edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony 

przyrody. 

 

1.1.  ZASADY PROCEDOWANIA PRZY ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Współpraca finansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni 2021 r. 

realizowana była poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie 

przewidzianym zarządzeniem nr 119/2020 z dnia 10.12.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Zarządzenie to jest uszczegółowieniem 

procedury konkursowej i obowiązywało wszystkich tych, którzy realizowali zadania ujęte w 

rocznym programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem konkursu 

było wsparcie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. 
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1.2. Zlecanie realizacji zadań publicznych 

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w 2021 r. Wójt 

Gminy powołał Komisję konkursową do zaopiniowania ofert, co było zgodne z zarządzeniem 

Wójta Gminy nr 128/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 

do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych  

w 2021 r. i wprowadzenia regulaminu jej prac. Komisja do oceny w/w ofert zebrała się w dniu 

11 stycznia 2021r. i wydała stosowną w tej sprawie opinię. Wójt Gminy, po zapoznaniu się  

z opinią Komisji konkursowej, dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych na rok 2021r., co  jest zgodne z zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 

2021r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w 2021 roku. Łącznie wpłynęło 9ofert, w tym 9 oferentów otrzymało propozycję otrzymania 

dofinansowania na realizację zadań publicznych w 2021 r. na łączną kwotę w wysokości 107.680 

zł.   W ostateczności po zweryfikowaniu zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów w/w 

ofert, które przedłożyli oferenci zawarto 9 umów z oferentami na  łączną kwotę w wysokości  

107.680 zł. 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert  i zawartych umów na realizację  

zadań publicznych w 2021r. 

Lp. Nazwa organizacji/ 

podmiotu 

Zakres i nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

( zł ) 

1.  LKS WICHER Przelewice 

74-210 Przelewice 
I.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu obejmujące: 

I.1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród dzieci i młodzieży. 

I.1.2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu poprzez wsparcie realizacji programów szkolenia 

sportowego oraz uczestniczenia w zorganizowanej 

rywalizacji sportowej prowadzonej  przez właściwe związki 

sportowe. 

I.1.3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub 

uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach 

sportowych. 

 

48.780,00 

2.  Stowarzyszenie „BO JAK 

NIE MY TO KTO”,   

74-210 Przelewice  

I.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu obejmujące: 

I.1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

1.100,00 
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sportu wśród dzieci i młodzieży. 

3.  Ludowy Zespół Sportowy 

„BŁYSKAWICA”  

w Klukach 

74-200 Pyrzyce 

I.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu obejmujące: 

I.1.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu poprzez wsparcie realizacji programów szkolenia 

sportowego oraz uczestniczenia w zorganizowanej 

rywalizacji sportowej prowadzonej  przez właściwe związki 

sportowe. 

35.400,00 

4.  Przelewickie 

Stowarzyszenie Edukacyjne 

– „WYROWNAJMY 

SZANSE”, 74-210 

Przelewice  

I.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu obejmujące: 

I.1.3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub 

uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach 

sportowych. 

8.000,00 

5.  Uczniowski Klub 

Sportowo-Motoryzacyjny w 

Przelewicach, 

74-210 Przelewice  

I.1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu obejmujące: 

I.1.4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu poprzez  prowadzenie działań kształtujących 

bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz 

rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

8.000,00 

6.  Stowarzyszenie Ludzi 

Kreatywnych 

„JUTRZENKA” 

 74-210 Przelewice  

I.3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego obejmująca:  

I.3.1. Prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych 

skierowanych do mieszkańców. 

2.000,00 

7.  Stowarzyszenie „Otwarte 

okno” Kosin,  

74-210 Przelewice 

I.3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego obejmujące: 

I.3.2.Realizacja działań mających na celu zachowanie i 

rozwój dziedzictwa kulturowego wsi, w tym m.in. tradycji  i 

rękodzielnictwa ludowego. 

1.400,00 

8.  Koło Gospodyń Wiejskich 

w Ukiernicy, Ukiernica,  

73-115 Dolice 

I.3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego obejmująca: 

I.3.2.Realizacja działań mających na celu zachowanie i 

rozwój dziedzictwa kulturowego wsi, w tym m.in. tradycji  i 

rękodzielnictwa ludowego. 

1.700,00 

9.  Stowarzyszenie „BO JAK 

NIE MY TO KTO”,   

74-210 Przelewice 

I.4.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego obejmujące: 

I.4.2.Prowadzenie działań mających  na celu kształtowanie 

właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez m.in. 

edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony 

przyrody 

1.800,00 

 Razem:  107.680,00 

 

Ogłoszenie wyników konkursu opublikowano na stronie internetowej Gminy 

www.przelewice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przelewice.pl. Treść ogłoszenia 

umieszczono również na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.  W związku z trwającym 

pandemią koronawirusa COVID-19 w okresie sprawozdawczym dokonano  aneksowania umów 

z podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021r., pod kątem możliwości realizacji 

zadania publicznego np. przesunięcia lub odwołania konkretnych ujętych w harmonogramie 

http://www.przelewice.pl/
http://www.bip.przelewice.pl/
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oferty planowanych wydarzeń. Aneksowania umowy dokonano w jednym przypadku tj. z LKS 

WICHER Przelewice, a z kolei na wniosek LZS Błyskawica Kluki -dokonano rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r.  Ponadto toczy się postępowanie 

administracyjne w stosunku do LKS WICHER Przelewice w związku z realizowanym zadaniem 

publicznym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. 

Po końcowym rozliczeniu ze wszystkimi oferentami dotacji z budżetu Gminy, 

przekazanej w/w organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.  

w ramach otwartego konkursu ofert wynika, że  na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 

68.038,72zł i 6.900,00 zł w trybie bezkonkursowym, co daje łącznie kwotę w wysokości 

74.938,72 zł.  

 

 

1.3. Oferty złożone w trybie pozakonkursowy 

W 2021 r. w trybie  pozakonkursowym, na podstawie art. 19 a, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożyło 

Stowarzyszenie „Dotknij Kultury” na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji działań 

mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi na kwotę w wysokości 

4.800 zł i KGW ISKRA w Żukowie na realizację zadania z zakresu realizacji działań mających na 

celu prowadzenie  działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Oferty 

te opublikowano na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

www.przelewice.pl, uwag nie zgłoszono. Następnie uznając  celowości  realizacji w/w  zadania 

publicznego ze Stowarzyszeniem tym  zawarto  stosowną umowę.  

 

 

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W ramach realizacji Programu Gmina Przelewice współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, nie tylko w sferze finansowej poprzez 

zlecanie zadań publicznych, ale również w sferze pozafinansowej.  

http://www.przelewice.pl/
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    Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły przede wszystkim sfery: informacyjnej, 

organizacyjnej i szkoleniowej oraz wsparcia merytorycznego przy ubieganiu się o środki 

zewnętrzne przez zainteresowane  koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe z terenu 

naszej gminy.  

 

1.1. Sfera informacyjna: 

1) udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o innych źródłach finansowania, 

pochodzących np. z ogólnopolskich funduszy w ramach programów rządowych i fundacji; 

2) promowanie działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy 

www.przelewice.pl  

 

1.2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi: 

 akty prawne konsultowane z organizacjami pozarządowymi: 

we wrześniu 2020r. ogłoszono konsultacje projektu  „Programu współpracy Gminy Przelewice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”. Na podstawie 

Zarządzenia nr 87/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2020r. Konsultacje nad 

projektem w/w Programu prowadzone były w okresie od dnia 21 września 2020 r. do 12 

października 2020 r. w formie udostępnienia na stronach internetowych: 

www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Projekt Programu był również dostępny do 

wglądu w siedzibie Urzędu (pok. nr B6), a także przesłany drogą elektroniczną organizacjom  

z terenu gminy. Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie tut. Urzędu. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag i w dalszej 

kolejności z tym przekazano do podjęcia przez Radę Gminy. Program zaakceptowała Rada 

Gminy i przyjęła go w dniu 09 listopada 2020r. w formie uchwały nr XXVIII/141/2020. 

 

 

 

http://www.przelewice.pl/
https://przelewice.pl/pliki/przelewice/File/pdf_2019/04_09_2019_15_43_06_zarzadzenie_79_2019.pdf
https://przelewice.pl/pliki/przelewice/File/pdf_2019/04_09_2019_15_43_06_zarzadzenie_79_2019.pdf
https://przelewice.pl/pliki/przelewice/File/pdf_2019/04_09_2019_15_43_06_zarzadzenie_79_2019.pdf
http://www.bip.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
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1.3 . Sfera organizacyjna, szkoleniowa i pozostała: 

1) bezpłatne udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych,  

w tym pomieszczeń na siedzibę organizacji; 

2) współpraca z organizacjami z terenu gminy oraz innymi podmiotami w regionie 

wspierającymi organizacje pozarządowe, w tym m.in. z  Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 

Społecznej dla Regionu Stargardzkiego,  Pracownią Pozarządową w Koszalinie, 

Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” w Barlinku i innymi podmiotami wspierającymi 

organizacje i ich oddolne inicjatywy;  

3) spotkania informacyjne i szkoleniowe oraz inne formy wsparcia dla organizacji, realizowane  

we współpracy z naszymi partnerami. W roku sprawozdawczym ze względu na pandemię 

COVID-19 większość informacji przekazywana była drogą elektroniczną i  w formie on-line 

poprzez np. webinaria, forum pełnomocników. Uczestniczono również w szkoleniach 

dotyczących m.in. wdrażania ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

4) z okazji Dnia Dziecka na ORLIKU w Żukowie wsparto organizacyjnie imprezę pn. „GRY i 

ZABAY DLA DZIECI”. Ponadto wsparto również działania związane z organizacją Dnia Pirata 

w Żukowie, a także inne spotkania i imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane na 

terenie naszej gminy; 

5) kontynuacja współpracy z animatorem lokalnym Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. W 

sierpniu 2021r. zakończono kolejne dwie inicjatywy realizowane na terenie naszej gminy 

przez grupy inicjatywne w  miejscowościach Płońsko i Ślazowo w ramach projektu 7.1 

„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne 

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 

8 gmin (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i 

Choszczno). Pierwsze podsumowanie inicjatywy pn. „Będzie jaśniej, będzie radośniej …” - 

lampy solarne w miejscu spotkań i relaksu” odbyło się w sierpniu, w Płońsku. W ramach tego 

przedsięwzięcia mieszkańcy zamontowali dwie lampy solarne i posadzili wzdłuż chodnika 

usytuowanego przy placu zabaw dla dzieci i miejscu rekreacyjnym 20 szt. krzewów 

ozdobnych (tuje). Drugie podsumowanie pn. „Spotkania pod chmurką” - grille i ławo-stoły 
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we wsi Ślazowo” odbyło się we wrześniu 2021r. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono  

i wykonano: grill betonowy - szt. 2, ławo-stoły (stół piknikowy z ławkami) – 4 szt., parasole 

wraz z podstawą – szt. 4, kosz na śmieci szt. 2, wyłożono także część placu rekreacyjnego w 

centrum Ślazowa kostką brukową wraz z obrzeżami oraz roślinnością zewnętrzną – hortensje 

szt. 20. Inicjatywa ta w znaczący sposób wpłynęła na poprawę estetyki centrum tej 

miejscowości i spotkała się z dużą aprobatą ze strony mieszkańców. Do wspólnej realizacji 

włączyła się również Rada Sołecka wraz z zaangażowanymi mieszkańcami Ślazowa;  

6) w okresie sprawozdawczym dokonano końcowego rozliczenia dotacji z budżetu Gminy, 

przekazanej organizacjom pozarządowym, na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami 

pozarządowymi na terenie naszej gminy w 2020 r. przedstawiono Radzie Gminy  

i zamieszczono na BIP-e; 

7) na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 67/2021 Wójta Gminy Przelewice 

z dnia 21 września 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” – 

konsultacje nad projektem w/w Programu prowadzone były w okresie od dnia 01.10.2021r. 

do 14.10.2021r. w formie udostępnienia projektu na stronach internetowych: 

www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Projekt był również dostępny do wglądu w 

siedzibie Urzędu, a także przesłany drogą elektroniczną organizacjom z terenu gminy. 

Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

tut. Urzędu. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu Programu współpracy można było 

składać na formularzu wg określonego w cytowanym na wstępie zarządzenia wzorze, na 

adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl nr faksu 91/5643050, na adres 

siedziby UG w Przelewicach lub można było zgłosić osobiście się osobiści do pełnomocnika 

ds. organizacji w siedzibie Urzędu. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych 

uwag i w związku z tym przekazano projekt w/w  uchwały do podjęcia przez Radę Gminy. 

Jednak w związku ze stwierdzeniem nieważności przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 

w/w wprowadzono stosowne do niej zmiany i ponownie przyjęto w dniu 28.12.2021r.  

http://www.bip.przelewice.pl/
http://www.przelewice.pl/
mailto:promocja@przelewice.pl
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8) w okresie sprawozdawczym rozliczano sprawozdania częściowe i końcowe z ofert na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. 

9) w grudniu 2021r. w formie zarządzenia dla organizacji pozarządowych działających na 

terenie naszej gminy ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 

rok 2022; 

Ponadto w okresie sprawozdawczym na stronie www.przelewice.pl na bieżąco 

zamieszczano  relacje z bieżących wydarzeń z terenu gminy, w tym w szczególności związane z 

aktywnością organizacji pozarządowych. Dodatkowo w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, radami sołeckimi i podejmowanymi przez nich inicjatywami, wspierano także 

w tym zakresie, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. 

 

PODSUMOWANIE 

Gmina Przelewice realizując w 2021 r. roczny Program współpracy   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielała podmiotom tym 

wsparcie finansowe, jak również pozafinansowe. W ramach w/w Programu wspierała zadania 

publiczne do wysokości 90% wartości realizacji zadania.   

 Podsumowując, działania Gminy  w okresie sprawozdawczym nakierowane były na 

tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, a także działań rekreacyjno-

sportowych oraz na realizowanie innych istotnych inicjatyw na rzecz rozwoju naszej 

społeczności lokalnej. Jednak należy zauważyć, że rok 2021 w dużym stopniu zdominowała 

pandemia COVID-19, co miało wpływ również na ograniczenie dotychczasowej aktywności 

społecznej mieszkańców, w tym sportowej w związku z wprowadzonymi w tym zakresie 

ograniczeniami. 

 

Przelewice, dnia 09.05.2022 r. 

Zatwierdził: 

Sprawozdanie przygotowała      Wójt Gminy   

        Anna Garzyńska             Mieczysław Mularczyk 

http://www.przelewice.pl/

