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GMINA  CHEŁMŻA 
 

   

 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku   

publicznego i  o wolontariacie” za 2019 r. 
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WPROWADZENIE 

 

 Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450z późn.zm.) Wójt Gminy 

Chełmża  zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok poprzedni.  

Roczny program współpracy Gminy Chełmża  na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został uchwałą 

Nr II/9/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2018 r.  

 

Projekt Programu współpracy na podstawie Uchwały Rady Gminy Chełmża Nr II/9/18 Rady 

Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2018 r. został poddany konsultacjom przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty  działające w sferze pożytku publicznego w okresie od 

14.11.-19.11.2018 r. W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, 

opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Z przebiegu konsultacji 

sporządzony został protokół. 

Program Współpracy to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące 

mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Gmina Chełmża umożliwia organizacjom 

pozarządowym współtworzenie polityk publicznych. Program gwarantuje rozwój 

społeczności lokalnej , budowanie aktywności obywatelskiej, stwarza warunki do realizacji 

inicjatyw służących mieszkańcom oraz kształtowaniu partnerskiej współpracy. 

 W związku z powyższym, Wójt Gminy Chełmża przedkłada Radzie Gminy Chełmża 

oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji „Programu 

współpracy Gminy Chełmża  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

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

i o wolontariacie” za 2019 rok.  

 

WSPÓŁPRACA Z NGO W 2019 r. 

 

Współpraca Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 miała charakter 

współpracy finansowej i pozafinansowej obejmującej następujące sfery pożytku publicznego: 

1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

2) kulturę fizyczną, sport i rekreację, 

3) wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych. 
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WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

   

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi 

polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania realizacji zadań 

publicznych wraz z udzieleniem im dotacji.  

W tym celu ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dwa zadania: 

1. Wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 r. 

zadania publicznego w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców 

Gminy Chełmża; 

2. Upowszechniania kolarstwa wśród dzieci i młodzieży Gminy Chełmża.  

 

Konkurs ogłoszony został na podstawie Zarządzenia nr 27/19 Wójta Gminy Chełmża z dnia 

25.03.2019 r. 

Celem pierwszego z zadań było wyłonienie podmiotu 

zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na 

mikrodotacje, od momentu jego ogłoszenia do momentu 

rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji. 

Na zadanie wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Kuźnia 

Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na realizację zadania „Wsparcie 

programu grantowego Działaj Lokalnie XI. Przyznana w ramach 

umowy  dotacja wyniosła 8 000 zł. Łączna kwota przekazanych 

grantów to  13 300 zł. 

Mikrodotacje  udzielone przez oferenta - Stowarzyszenie Kuźnia 

Inicjatyw Lokalnych w Lisewie w ramach lokalnego konkursu 

grantowego Działaj Lokalnie XI  otrzymały następujące 

organizacje z gminy: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu -  ,,Polski kwiat piękniejszy świat '' 

• Kwota dofinansowania z programu DL - 1 500 zł. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzu - ,,Taaaaka ryba '' 

• Kwota dofinansowania z programu DL  1 500 zł. 
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3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgnie -  ,,Ekokuchnia- zdrowie na talerzu II'' 

• Kwota dofinansowania z programu DL  1 600 zł. 

4. Koło Kobiet Aktywnych OD-NOVA w Bielczynach -  ,, Bielczyny Biegają'' 

• Kwota dofinansowania z programu DL  5 000 zł. 

      5.  Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie -  ,,Biesiada leśna pod orzechem'' 

• Kwota dofinansowania z programu DL  1 200 zł. 

6. Klub Aktywnych Kobiet SZPILKI w Kończewicach - ,, (NIE) trening, (NIE) 

pływanie -    siłowe czasu spędzanie '' 

• Kwota dofinansowania z programu DL  2 500 zł. 

 

Celem drugiego z zadań był wybór oferenta na realizację zadania w zakresie 

upowszechniania kolarstwa wśród dzieci i młodzieży w Gminie Chełmża. Na to zadanie 

wpłynęła jedna oferta, którą przedłożył Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża 

ORKAN w Grzywnie. Przyznana w ramach umowy  dotacja wyniosła 15 000 zł. 

Nazwa zadania: Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów 

oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN. 

 

Organizacje sportowe z Gminy Chełmża w ramach współpracy finansowej otrzymały  

także środki na realizację zadań w ramach ustawy o sporcie. W tym celu ogłoszony został 

otwarty konkurs  ofert na wykonanie zadań  Gminy Chełmża 

 w 2019 r. w zakresie ROZWOJU SPORTU. W konkursie  wpłynęła jedna oferta. Dotację na 

realizację zadania przyznano Klubowi Sportowemu Gminy Chełmża CYKLON w 

Kończewicach – dotacja 65.000,00 zł. Nazwa zadania: Piłka, to sport na całe życie. 

Wszystkie oferty zgłoszone w otwartych konkursach ogłoszonych w roku 2019’ 

przeszły ocenę formalną i merytoryczną, która stanowiła podstawę udzielenia w/w dotacji. 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

 Gmina Chełmża w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy w formach 

pozafinansowych, wśród których należy wymienić: 

 

- Spotkanie  informacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru Gminy Chełmża w 

dniu 08.05.2019’ – dotyczące potencjalnych grantobiorców 

Programu „Działaj Lokalnie”; 

 

- Udostępnianie na spotkania i pod realizowaną działalność statutową  lokali 

użyteczności publicznej ( świetlice wiejskie, sala konferencyjna UG Chełmża). 

- Włączanie organizacji pozarządowych do współorganizacji imprez, wydarzeń i 

spotkań o zasięgu gminnym i ponadlokalnym lub udział w imprezach organizowanych 
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przez same organizacje ( w tym.: III Wojewódzkie Manewry Ratownicze Zalesie, Festyn 

Powitanie Lata w Zalesiu, Dożynki Gminne, Majówka Seniorów, Gminne Obchody 

Narodowego Święta Niepodległości, V Zlot KGW w Grzegorzu, udział KGW Grzegorz w 

Dożynkach Powiatowych – Obrowo 2019’, udział KGW Kiełbasin w Dozynkach 

Wojewódzkich – Ciechocinek 2019’, udział KGW Głuchowo w Festynie Barwy Lata Dary 

Jesieni w Przysieku ); 

 

- Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy imprezach organizowanych przez same 

organizacje pozarządowe ( Jubileusz KGW Kuczwały i KGW Grzegorz,  Piknik  KSGCh 

CYKLON) ; 

 

- Pomoc w obsłudze finansowej organizacji – obsługę finansową prowadzi Referat 

Finansowy UG Chełmża. Z proponowanej pomocy korzystają: Stowarzyszenie Homo homini 

w Chełmży i Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”; 

 

- Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych działań 

Gminy i organizacji pozarządowych na  stronie  internetowej i FB Gminy Chełmża , w 

Gazecie Gminy Chełmża KURENDA, w prasie ponadlokalnej: POZA Toruń ,NOWOŚCI, 

AGRO Sieć, TV PO Sąsiedzku. 

Działalność informacyjna dotyczy także przesyłania członkom organizacji drogę e-mailową 

ważniejszych informacji dotyczących organizacji w gminie, w powiecie i regionie tj. 

ogłaszanych naborów, konkursów, wydarzeń, spotkań. 

- Rejestracja KGW w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich –do tej pory cztery 

Koła z gminy skorzystały z obowiązującej ustawy o KGW z dn. 9 listopada 2018 r. i 

dokonały wpisu do KR KGW. Wpisu dokonały organizacje: KGW Drzonówko, KGW 

Grzegorz, KGW Kiełbasin i KGW Zelgno ( 2019 r.)  

PODSUMOWANIE 

 Powyższe sprawozdanie dokumentuje w 2019 roku współpracę Gminy Chełmża  z 

organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem samorządu 

oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były 

w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz 

prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.  

 Chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielona 

organizacjom pozarządowym pozytywnie wpłynęły na kontakty i wzajemne relacje z trzecim 

sektorem. 

 

Opracowała: K. Orłowska, insp. ds. promocji UG Chełmża 

 Chełmża dn. 21.02.2020 r. 

 


