
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. 

Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z „Programu współpracy gminy 

Kołbaskowo 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 2014 rok" 

uchwalonego przez Radę Gminy Kołbaskowo. 

Współpraca dotyczy zadań, które określone były w programie współpracy, ustawie, 

a w szczególności zadań własnych gminy, w następujących dziedzinach: 

1. Pomoc społeczna : 

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych 

niedostosowanych społecznie, 

2) zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym i chorym, 

3) wspomaganie działań na rzecz dzieci z rodzin najuboższych poprzez organizację 

różnorodnych form wypoczynku i pomocy rzeczowej, 

4) reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, 

5) opieka nad dzieckiem i rodziną. 

2. Ochrona i promocja zdrowia: 

1) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień realizowana w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

2) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

3) organizowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku 

dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

4) organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych. 

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 

1} wspieranie organizacyjno - finansowe różnorodnych form wypoczynku zimowego i letniego 

dzieci i młodzieży, 

2) wspieranie organizowania zajęć pozalekcyjnych w celu rozwoju zainteresowań dzieci 

młodzieży. 

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 

1) wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie wystaw, konkursów, 
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przeglądów, imprez okolicznościowych oraz innych działań podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, 

2) współdziałanie w celu ochrony zabytków. 

5. Kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności: 

1) wspieranie klubów sportowych, 

2) promocja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

3) udział w utrzymywaniu i wyposażaniu obiektów sportowo - rekreacyjnych, 

4} wspieranie regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę. 

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

1) wpieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej, 

2) wspieranie akcji „Sprzątanie Świata 2013", 

3) prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego. 

7. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym: 

1} wspieranie działań edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

2) wspieranie działań straży pożarnej, straży granicznej i policji. 

8. Promocja i organizacja wolontariatu: 

1) wspieranie działań wolontariatu, 

2) współpraca z wolontariatem w świetlicach środowiskowych, placówkach oświatowych 

i placówkach pomocy społecznej. 

9. Turystyka 

1) wspieranie działań związanych z turystyką i krajoznawstwem. 

Wspieranie oraz powierzenie przez Gminę realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom z nimi zrównoważonym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert. 

W 2014 roku gmina przeprowadziła otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie: 

• kultury fizycznej i sportu 

• ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 

• opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy; 
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• 

• 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani - zadań 

mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem 

społecznym; 

domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych; 

sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo; 

prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu. 

W zakresie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 14 ofert, podpisano 12 umów na realizację zadań. 

Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielono w formie powierzenia następującym 

stowarzyszeniom: 

1. LUKS „DĄB'1 

Nazwa zadania: Szkolne i gminne rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, LA oraz inne w 

ramach LUKS „DĄB" 

Kwota dotacji: 10.500,00 zł 

2. LUKS „GRYF" 

Nazwa zadania: Szkolne i gminne rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, LA oraz inne 

w ramach LUKS „GRYF", 

Kwota dotacji: 5.000,00 zł 

3. LUKS przy Publicznym Gimnazjum w Przecławiu 

Nazwa zadania: Szkolne międzygminne i międzynarodowe rozgrywki w piłki nożnej, siatkowej, 

koszykówki, LA i inne w ramach LUKS przy Publicznym Gimnazjum w Przecławiu 

Kwota dotacii: 12.000,00 zł 

4. LUKS przy Publicznym Gimnazjum w Przecławiu 

Nazwa zadania: Piłka nożna kobiet w ramach rozgrywek Ili ligi piłki nożnej kobiet 

Kwota dotacji: 1.140,00 zł 

5. LUKS „GROM" 

Nazwa zadania: Szkolne międzygminne i międzynarodowe rozgrywki w piłki nożnej, siatkowej, 

koszykówki, LA i inne w ramach LUKS przy Publicznym Gimnazjum w Przecławiu 

Kwota dotacji: 6.500,00 zł 
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Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej sportu udzielono w formie wsparcia następującym 

stowarzyszeniom: 

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW KOŁBASKOWO" 

Nazwa zadania: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek drużyny piłki nożnej „A" klasy zarejestrowanej 

w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, 

Kwota dotacji: 53.000,00 zł 

2. GSKKFRilS SPARTAKUS 

Nazwa zadania: Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy 

Kołbaskowo oraz prowadzenie młodzieżowej sekcji „Barnidance" w miejscowości Barnisław 

Kwota dotacji: 46.200,00 zł 

3. Gz LZS KOŁBASKOWO 

Nazwa zadania: Promocja sportu wśród dorosłych, rozgrywki Kół LZS (halowa piłka nożna, piłka 

siatkowa) 

Kwota dotacji: 20.760,00 zł 

4. Ludowy Klub Sportowy Przecław 

Nazwa zadania: Promocja sportu wśród dorosłych, (międzynarodowe rozgrywki ,,Oldboyów" 

w piłkę nożną, siatkową, zawody triatlonowe i biegowe, spływ kajakowy). 

Kwota dotacji: 14.200,00 zł 

5. Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu „FENIX" 

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację tenisa ziemnego

prowadzenie sekcji tenisa ziemnego. 

Kwota dotacji: 10.000,00 zł 

6. Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu „FENIX" 

Nazwa zadania: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie sekcji szachów i gier 

logicznych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kołbaskowo", 

Kwota dotacji: 2.700,00 zł 

7. LUDOWYM KLUBEM SPORTOWYM VICTORIA 95 PRZECŁAW 

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie i prowadzenie rozgrywek 

drużyn piłki nożnej zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej 
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Kwota dotacii: 160.000,00 zł 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wpłynęły dwie oferty i podpisano 
dwie umowy na realizację zadań: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbaskowie 

Cel zadania: prowadzenie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej. 

Kwota dotacji: 160.000,00 zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolęcinie 

Cel zadania: prowadzenie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej. 

Kwota dotacji: 60.000,00 zł 

W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania z zakresu realizacji zadań 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wpłynęła 

jedna oferta i podpisano jedną umowę na realizację zadań: 

1. Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY" 

Cel zadania: opieka nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałanie przemocy z zakresu 

realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii 

Kwota dotacji: 63.000,00 zł 

W zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych 

wykluczeniem społecznym wpłynęła jedna oferta - podpisano jedną umowę na realizację zadania. 

1. Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY" 

Cel zadania: reintegracja zawodowa 

społecznym 

społeczna osób dotkniętych wykluczeniem 

Kwota dotacji: 37.800,00 zł 

W zakresie zadania- domowa opieka hospicyjna dla terminalnie nieuleczalnie chorych wpłynęła 

jedna oferta i podpisano jedną umowę na realizację zadania 

1. Stowarzyszenie „HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW" 

Cel zadania: domowa opieka hospicyjna dla terminalnie nieuleczalnie chorych 
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Kwota dotacji: 16.000 zł 

W zakresie gospodarki komunalnej - utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie 

Gminy Kołbaskowo wpłynęła jedna oferta i podpisano jedną umowę na realizację zadania. 

1. Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY" 

Cel zadania: sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo 

Kwota dotacji: 45.000,00 zł 

W zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy w Stobnie wpłynęła jedna oferta 

i podpisano jedną umowę na realizację zadania 

1. Polski Czerwony Krzyż 

Cel zadania: organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy w Stobnie 

Kwota dotacji: 6.900,00 zł 

W zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom w 2014 roku - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Cel zadania: prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu 

Kwota dotacji: 34.000,00 zł 

Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi polega również na: 

• podejmowaniu wspólnych inicjatyw dotyczących organizacji o imprez o charakterze 

sportowym, rekreacyjnym i turystycznym; 

• badaniu potrzeb szkoleniowych członków stowarzyszeń; 

• organizacja szkoleń i doradztwa dla członków organizacji pozarządowych; 

• informowanie organizacji o organizowanych szkoleniach; 

• udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania; 

• popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Wójt gminy regularnie organizuje spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

w których to wyżej wymienieni aktywnie uczestniczą. 
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