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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 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia
31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest gminny program
współpracy. Pogram współpracy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Chmielno na
podstawie Uchwały Nr XI/113/2019 z dnia 29 października 2019 roku.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom w okresie od 16 września do
27 września 2019 roku. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej
Gminy Chmielno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Dokumenty
przedstawiono także podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Chmielno w dniu 25 września 2019 roku.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA TERENIE GMINY CHMIELNO W 2020
ROKU
Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Gminy Chmielno w 2020 roku
wynosiła 31 podmiotów, w tym:

Stowarzyszenia
(w tym KGW)
17

UKS i inne
stowarzyszenia
kultury fizycznej
5

OSP

6

Stowarzyszenia
zwykłe
3

Rok 2020 minął pod znakiem pandemii i walki z koronawirusem. Kolejno wprowadzane obostrzenia
w znaczący sposób wpłynęły na codzienne funkcjonowanie i spowodowały wiele zmian w działaniu
organizacji pozarządowych. Ograniczenie kontaktów społecznych, przeniesienie części aktywności do
Internetu czy zamrożenie wielu dotychczasowych działań to tylko niektóre z efektów pandemii
COVID-19. Organizacje pozarządowe na bieżąco reagowały i dostosowywały swoje działania do
zmieniających się wytycznych, co w niektórych przypadkach przyczyniło się ostatecznie do rezygnacji
z realizacji zadań publicznych.
Pomimo trudności, częściowo udało się zorganizować te zadania, które obejmowały dziedziny życia
gminy, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnych tj. aktywność fizyczna dzieci
i młodzieży, promocja kultury i sztuki.
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Z informacji uzyskanych od organizacji wynika, że wśród problemów, z jakimi mierzyli się odbiorcy
zadań publicznych w 2020 roku, dominowało poczucie izolacji i niepewności spowodowane brakiem
możliwości bezpośrednich kontaktów.

WSPÓŁPRACA GMINY CHMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Organizacje pozarządowe jako inicjatywy społeczne, oddolne, zazwyczaj z bardzo niewielkimi
budżetami, działającymi w dużej mierze w oparciu o wolontariat i społeczne zaangażowanie, są
bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Aktywność i rozwój organizacji pozarządowych w dużej
mierze zależy od działań i wsparcia samorządu gminy.
W 2020 roku wsparcie gminy dotyczyło dofinansowania realizacji zadań pożytku publicznego,
mieszczących się w katalogu zadań własnych gminy oraz wsparcia pozafinansowego.
WSPARCIE FINANSOWE

WSPARCIE POZAFINANSOWE

zlecanie realizacji zadań publicznych

aktualizacja form komunikacji – strona
internetowa
udzielanie
wsparcia
technicznego,
informacyjnego
pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację
środków
aktualizacja form realizacji zadań publicznych w
związku z epidemią COVID-19
przekazywanie informacji odnośnie możliwości
realizacji działań w warunkach pandemii i ich
rozliczania

wspieranie, otwarte konkursy ofert

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 w budżecie Gminy Chmielno w 2020 roku przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.
Współpraca Gminy o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych
w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecenie zadań odbyło się w drodze otwartego
konkursu ofert. W 2020 roku nie udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym.

OTWARTY KONKURS OFERT
W 2020 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w § 5
Programu współpracy. Konkurs dotyczył 6 obszarów zadaniowych:
1) „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
a)

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska,
b) Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia i rozbudzania
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zainteresowań naukowych,
c) Kształtowanie postaw prospołecznych,
d) Edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
2) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego”
a) Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy związanych z jubileuszem 800-lecia
Chmielna,
b) Organizacja nowych wydarzeń kulturalnych związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna
(organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów, plenerów, wystaw, warsztatów
i koncertów, działań w ramach edukacji kulturalnej i historycznej),
c) Opracowanie materiałów promujących obchody 800-lecia Chmielna (m.in.: album,
informator, kalendarz, komiks, bajka, kolorowanka dla dzieci, gra planszowa, gra
komputerowa, produkt promujący 800-lecie Chmielna),
d) Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka
kaszubskiego na terenie gminy,
e) Kultywowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez film, muzykę, fotografię oraz
działania multimedialne, mające na celu promocję obchodów 800-lecia Chmielna.
3) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

a) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
b) Organizacja imprez sportowych promujących obchody 800-lecia Chmielna,
c) Organizacja zajęć pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój
zainteresowań sportowych.
4) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”
a) Realizacja działań służących aktywizacji i integracji społecznej niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy Chmielno, promujących obchody 800-lecia Chmielna,
b) Organizowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
5) „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
a) Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, grupy wsparcia,
pomoc psychologiczną oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji w
środowisku lokalnym,
b) Realizacja działań służących integracji międzypokoleniowej, promujących obchody 800-lecia
Chmielna.
6) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

a) Organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę
z realizacją programu zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) Organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z
realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i/lub
socjoterapeutycznego.
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Liczba złożonych ofert
Osoby w wieku emerytalnym

2

Osoby niepełnosprawne

2

Kultura fizyczna

7

Kultura i sztula

14

Nauka i edukacja

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Wykres 1. Liczba złożonych ofert realizacji zadania publicznego w otwartym konkursie ofert
z podziałem na zadania.
Na konkurs wpłynęło 26 ofert. Najwięcej ofert tj. 14, wpłynęło na zadanie dotyczące „Kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 7 ofert dotyczyło zadania „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej”. Po 2 oferty wpłynęły na zadanie pn. „Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym” oraz na „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Na zadanie „Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” wpłynęła 1 oferta. Na obszar pn.
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” nie wpłynęła żadna oferta.
Zgodnie z procedurą konkursową wszystkie oferty zostały zweryfikowane pod kątem
spełniania kryteriów wyboru. 22 oferty spełniły kryteria formalne i zostały poddane ocenie
merytorycznej (4 oferty nie spełniły wymogów formalnych). Dofinansowanie przyznano 20
podmiotom (2 podmioty nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków na
wsparcie).
Otwarty konkurs ofert
Liczba złożonych ofert

26

Liczba podmiotów którym przyznano
dofinansowanie
Łączna wysokość przyznanych dotacji

20
91 500 zł
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ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ PRZYZNANYCH KWOT WSPARCIA FINANSOWEGO
W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zadanie nr 1. ” Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
Lp. Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota
dotacji w zł

1

Eko-Młodziaki Reaktywacja Edukacja

1 000,00

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

ogółem

1 000,00

Zadanie nr 2. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego”
Lp. Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota
dotacji w zł

1

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

"Lustro czasu" czyli Chmielno
niegdyś i dziś - mobilna wystawa
fotograficzna z okazji obchodów
jubileuszu 800-lecia Chmielna

7 000,00

2

Stowarzyszenie Katolickie
Dzieło św. Apostołów Piotra i
Pawła w Chmielnie
Kółko Rolnicze KGW
„Kożyczkowianki”

Usłyszeć Chmielno

8 000,00

Kożyczkowska Majówka V edycja

4

Kaszubska Fundacja Nasza
Checz

5

Kaszubskie Stowarzyszenie
Producentów Truskawek

6

Stowarzyszenie Ludzi
z
Inicjatywą „Chmielno NONSTOP”
Polskie Stowarzyszenie „Baśki”

Święto Piotra Patrona Rybaków 800 lat tradycji rybackich w
Chmielnie
Mapa sygnaturowa Gminy
Chmielno z okazji 800-lecia
Chmielna
Konkurs "O złote Pióro Wójta
Gminy Chmielno" 2020

3 000,00
(odstąpienie od
podpisania umowy)
6 600,00

3

7

8

Stowarzyszenie "Aktywna
szkoła w Chmielnie"

9

Zrzeszenie KaszubskoPomorskie o/Chmielno

Otwarte Mistrzostwa Chmielna w
grze karcianej "Baśka" o Puchar
800-lecia Chmielna
Opracowanie materiałów
promujących 800-lecie Chmielna wydanie gry edukacyjnej
"Wędrówka po Chmielnie" (Hiking
in Chmielno") w języku angielskim
oraz puzzli "Zobacz Chmielno"
(Let's see Chmielno")
Realizacja cyklu wydarzeń
propagujących tradycje i kulturę
Kaszub

2 000,00
(odstąpienie od
podpisania umowy)
4 400,00

1 350,00

6 750,00

2 900,00

5

10

Stowarzyszenie Przyjaciół
Chmieleńskiego Chóru
Parafialnego w Chmielnie

Śpiewające Chmielno

Brak środków
finansowych na
wsparcie

11

Koło Gospodyń Wiejskich w
Borzestowskiej Hucie

Brak środków
finansowych na
wsparcie

12

Koło Gospodyń Wiejskich w
Reskowie

13

Kółko Rolnicze KGW EKOBABKI

Realizacja międzypokoleniowych
warsztatów w zakresie nauki
szydełkowania i haftu
krzyżykowego według tradycji
kaszubskich
II Festyn sportowo-rekreacyjny z
okazji Dnia Dziecka dla
mieszkańców Sołectwa Reskowo
połączony z obchodami 800-lecia
Chmielna
Witacz dożynkowy - legenda o
Chmielnie

14

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Gdańsku

LX Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot
Przodowników Turystyki Kolarskiej

Oferta odrzucona
z powodu braków
formalnych

ogółem

Oferta odrzucona
z powodu braków
formalnych

Oferta odrzucona
z powodu braków
formalnych

42 000,00

Zadanie 3. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
Lp. Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota
dotacji w zł

1

Uczniowski Klub Sportowy
"Remus" Miechucino

Wolne soboty przy stole tenisowym
w Miechucinie od skrzata do
seniora, Mistrzostwa Gminy
Chmielno w tenisie stołowym - 800lecie Chmielna

5 000,00

2

Klub Sportowy "Stowarzyszenie
FLAUTA"

FLAUTA CHMIELNO KASZUBY
CUP'2020 Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej dla Dzieci, z okazji Jubileuszu
800-lecia Chmielna, pod
Honorowym Patronatem Wójta
Gminy Chmielno Michała Melibrudy

3 600,00

3

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Żagiel”

Olimpiada sportowa osób
niepełnosprawnych

4 000,00

4

Klub Sportowy Damroka

Szkolenie sportowe z zakresu
żeglarstwa i piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Chmielno

21 000,00

5

Stowarzyszenie „Aktywna
szkoła w Chmielnie”

Szkolenie sportowe z zakresu
badmintona dla dzieci i młodzieży
Szkoły Podstawowej w Chmielnie

5 000,00

6

6

Stowarzyszenie Wrotkarskie
„Gdańskie Lwy”

Warsztaty wrotkarskie

1 400,00

7

Koło Gospodyń Wiejskich w
Borzestowskiej Hucie

Aktywny Dzień Dziecka

Oferta odrzucona
z powodu braków
formalnych
40 000,00

ogółem
Zadanie 4. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”
Lp. Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota
dotacji w zł

1

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski, Polski Związek
Niewidomych Koło Powiatowe
w Kartuzach

Rekreacja na sportowo - Powitanie
Lata 2020

1 500,00

2

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń
Wiejskich w Kożyczkowie
"Kożyczkowianki”

Przygotowanie poczęstunku
podczas Jarmarku
Folklorystycznego i Wojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Kulturalnej
ŚDS i DPS

3 000,00
(odstąpienie od
podpisania umowy)

ogółem

4 500,00

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

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1

Stowarzyszenie Ludzi
z Inicjatywą „Chmielno NON
– STOP”

"Warto zapukać do drzwi! 2019"

2 000,00

2

Kółko Rolnicze KGW
„Kożyczkowianki”

Przygotowanie poczęstunku podczas
cyklu spotkań seniorów

2 000,00
(odstąpienie od
podpisania umowy)
4 000,00

ogółem

Pandemia koronawirusa wpłynęła w różnym stopniu na działalność organizacji pozarządowych. Część
podmiotów wprowadziła zmiany w formule swoich działań, dostosowując się do obowiązujących
zaleceń i realizując zadania np. online. Dla innych organizacji alternatywą była zmiana terminu
realizacji przedsięwzięcia. 4 zadania zostały wycofane z realizacji ze względu na podjęcie przez
organizacje decyzji o całkowitym odstąpieniu od umowy. Wpływ na to miało wiele czynników, w tym
troska o zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców zadania publicznego. Ostatecznie przekazano z budżetu
Gminy Chmielno na realizację zadań organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 81 500,00 zł.
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Wysokość środków przekazanych przez Gminę Chmielno
2%

1%

3%

Nauka i edukacja
Kultura i sztuka
Kultura fizyczna
49%

Osoby niepełnosprawne

45%

Osoby w wieku emerytalnym

Wykres 2. Wysokość środków przekazanych przez Gminę Chmielno organizacjom pozarządowym
w poszczególnych obszarach zadaniowych w otwartym konkursie ofert.
45% środków z budżetu Gminy Chmielno zostało przekazanych na zadania z zakresu kultury i sztuki.
49% środków przypadło na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” a 2% z puli dotacyjnej
przeznaczono na zadania wspierające działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3% środków
wykorzystano na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Działania z zakresu nauki i
edukacji wsparto środkami w wysokości 1% całego budżetu.
Główny wpływ na zawieszenie lub kontynuowanie działań organizacji miał obszar, w którym organizacja działa. Dane pokazują, że organizacje związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz nauką i edukacją najdotkliwiej odczuły konsekwencje pandemii w tym sensie, że przeważająca
część ich zadań nie została zrealizowana. Także przedsięwzięcia z obszaru działalności kulturalnej w
kilku przypadkach nie doszły do skutku z powodu pandemii COVID-19. Ostatecznie w tym obszarze
udało się zrealizować 6 projektów.

Liczba zrealizowanych zadań w 2020 roku
Osoby w wieku emerytalnym

1

Osoby niepełnosprawne

0

Kultura fizyczna

4

Kultura i sztuka

6

Nauka i edukacja

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Wykres 3. Liczba zrealizowanych zadań publicznych w otwartym konkursie ofert z podziałem na
zadania.
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Gmina Chmielno w 2020 roku wspierała sektor pozarządowy w następujących formach
pozafinansowych:
1. przekazywanie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne;
2. pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację środków na realizację zadań;
3. wspieranie organizacji pozarządowych poprzez:
➢ wsparcie techniczne i organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach,
➢ lokalowe - udostępnianie gminnych obiektów np. sali sportowej, stadionu
sportowego, świetlic;
4. obejmowanie patronatem honorowym Wójta wydarzeń adresowanych do mieszkańców
gminy, planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
5. aktualizacja form realizacji zadań publicznych w związku z pandemią COVID-19;
6. przekazywanie informacji odnośnie możliwości realizacji działań w warunkach pandemii i ich
rozliczania;

PODSUMOWANIE
Gmina Chmielno realizując cele Programu współpracy przyjętego na rok 2020 roku udzieliła
organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono
1 otwarty konkurs ofert. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe przeznaczono w budżecie gminy kwotę w wysokości 100 000 zł. Jednak ograniczenia
spowodowane pandemią koronawirusa znacząco wpłynęły na działalność organizacji pozarządowych.
Ostatecznie w 2020 r. organizacje wydatkowały kwotę w wysokości 60 285,62 zł na projekty o
całkowitej wartości 65 119,54 zł.
PODSUMOWANIE

Liczba złożonych ofert

26

Liczba podmiotów którym przyznano dofinansowanie

20

Wysokość przyznanych dotacji

91 500 zł

Liczba podmiotów która odstąpiła od podpisania umowy ze
względu na pandemię COVID-19
Wysokość przekazanych dotacji

4

Liczba organizacji która dokonała zwrotu dotacji (całości lub
części) ze względu na pandemię COVID-19
Wysokość zwrotu dotacji ze względu na pandemię COVID-19

9

Wysokość wykorzystanych dotacji

60 285,62 zł

81 500 zł

21 214,38 zł
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PRZYKŁADY REALIZACJI PROJEKTÓW
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego”
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby - "Lustro czasu" czyli Chmielno niegdyś i dziś - mobilna wystawa
fotograficzna z okazji obchodów jubileuszu 800-lecia Chmielna

Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” - Konkurs "O złote Pióro Wójta Gminy
Chmielno" 2020

Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła w Chmielnie” - Opracowanie materiałów promujących 800-lecie
Chmielna - wydanie gry edukacyjnej "Wędrówka po Chmielnie" (Hiking in Chmielno") w języku
angielskim oraz puzzli "Zobacz Chmielno" (Let's see Chmielno")

10

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Chmielno - Realizacja cyklu wydarzeń propagujących tradycje i
kulturę Kaszub

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
Uczniowski Klub Sportowy „Remus” - Wolne soboty przy stole tenisowym w Miechucinie od skrzata
do seniora, Mistrzostwa Gminy Chmielno w tenisie stołowym – 800-lecie Chmielna

Klub Sportowy „Damroka” - Szkolenie sportowe z zakresu żeglarstwa i piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Chmielno

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
11

Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” - Warto zapukać do drzwi 2020

Sporządziła: Anna Byczkowska
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