
SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji Programu współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok 

 

 

Otwarty konkurs ofert 

 

Rada Gminy Trąbki Wielkie Uchwałą Nr 99/XIV/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku przyjęła 

Program współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2015 rok. Współpraca Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania 

realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. 

W 2015 roku Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 31 marca 2015 

roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie 

Trąbki Wielkie w 2015 roku, w zakresie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i 

uzależnieniom. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty, które zostały ocenione przez 

Komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z 

dnia 20 kwietnia 2015 roku. Na wsparcie realizacji zadań przeznaczono w budżecie gminy  na  

2015 rok kwotę w wysokości 10.000 zł. 

Zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku w wyniku 

rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert,  przyznano następujące kwoty dotacji: 

 

 

Nr 

oferty 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota 

dofinansowania 

1 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Kosynier” przy Szkole 

Podstawowej w Sobowidzu, ul. 

T. Kościuszki, 83-033 Sobowidz 

„Organizacja czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży poprzez 

udział w różnych zajęciach 

sportowo-rekreacyjnych oraz 

w współzawodnictwie 

sportowym poprzez 

organizację letniego obozu 

sportowego” 

2 500 zł 

2 

Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej, 

83-035 Kłodawa Gdańska 25 

 

„Myśląc Ojczyzna” 6 000 zł 

3 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA 80-286 

Gdańsk, ul. Chopina 42 

„Klub Profil-Komp 2015” 1 500 zł 

 

 

Zadania zostały zrealizowane i rozliczone w terminie zgodnym w umowie dotacji. Kwota 

dotacji wykorzystana została w 100%. 

 

 



Pozostałe formy współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi 

 

Gmina Trąbki Wielkie wspiera organizacje pozarządowe w formie: 

a) promowania działalności organizacji na stronie internetowej gminy: 

www.trabkiw.ug.gov.pl  

b) wsparcia organizacyjnego poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, wydawanie 

materiałów promocyjnych, 

c) informowania na bieżąco o możliwości udziału w spotkaniach dla organizacji 

pozarządowych, organizowanych przez różne instytucje oraz  możliwości uzyskania dotacji z 

różnych źródeł, 

d) udziału w spotkaniach koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Funkcję koordynatora sprawuje pracownik Urzędu Gminy, któremu powierzono do realizacji 

zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, 

e) organizacji spotkań dla organizacji pozarządowych, 

f) w ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka 

przeznaczona dla organizacji pozarządowych zawierająca wykaz organizacji mających 

siedzibę na terenie gminy Trąbki Wielkie, informacje dotyczące konsultacji programu 

współpracy, akty prawne, dokumenty i druki do pobrania. 

 

Na podstawie uchwały Nr 83/XI/2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 25 września 2012 

roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, w 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne 

projektu „Programu współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2016 rok”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 109 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z 

dnia 01 października 2015 roku, konsultacje odbyły się w dniach od 01.10.2015 do 

23.10.2015 roku. Program współpracy Gminy Trąbki Wielkie z Organizacjami 

pozarządowymi na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Trąbki 

Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku. 

 

 

Trąbki Wielkie, dnia 13.01.2016 r. 

 

Sporządziła: 

Halina Wrocławska – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy UE 

 

 

 


