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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 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełmża, dn.22.03.2019 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 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 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 2018 z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został uchwałą 

Nr XXXVI / 309 / 17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

Projekt Programu współpracy na podstawie Uchwały Rady Gminy Chełmża Nr 

XXI/180/16 z dnia 29 września 2016 r.  został poddany konsultacjom przez organizacje 

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

21.11.-27.11.2017 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 2018 rok.  

 

WSPÓŁPRACA Z NGO W 2018 r. 

 

Współpraca Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 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 wybór operatora konkursu na 

mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie 

zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża  

 

Konkurs ogłoszony został na podstawie Zarządzenia nr 35/18 Wójta Gminy Chełmża z dnia 

07.05.2018 r. 

Celem otwartego konkursu ofert było wyłonienie podmiotu 

zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na 

mikrodotacje, od momentu jego ogłoszenia do momentu rozliczenia 

przyznanych w jego ramach dotacji. 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę ze Stowarzyszeniem 

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na realizację zadania 

„Wsparcie programu grantowego Działaj Lokalnie X”. Przyznana w 

ramach umowy  dotacja wyniosła 8.000,00 zł. 

 

 

W dalszej części mikrodotacje  udzielone przez oferenta - Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw 

Lokalnych w Lisewie w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie X  

otrzymały następujące organizacje z gminy: 

 

1. Projekt pn.” Nie na wysokich obcasach tylko skoki w adidasach”-  realizator KAK 

SZPILKI w Kończewicach, dotacja – 5.200,00 zł. 

 

 

 

2. Projekt pn.” Straż cała w piórach” – 

wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna   

             w Grzegorzu, dotacja – 4.000,00 zł. 

 

 

 

 

W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym również środki 

na realizację zadań w ramach ustawy o sporcie. W tym celu ogłoszone zostały dwa otwarte 

konkursy  ofert na wykonanie zadań  Gminy Chełmża 

 w 2018 r. w zakresie ROZWOJU SPORTU. Na każdy z konkursów wpłynęła jedna oferta. Dotacje na 

realizację zadania przyznano organizacjom: 
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1. Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON 

w Kończwicach – dotacja 65.000,00 zł. 

Nazwa zadania: Piłka, to sport na całe życie. 

 

 

 

2. Uczniowski Klub Sportowy Gminy 

Chełmża ORKAN w Grzywnie – dotacja 

15.000,00 zł 

Nazwa zadania: Prowadzenie szkolenia dzieci i 

młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów oraz 

udział we współzawodnictwie sportowym 

zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN. 

 

 

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

 Gmina Chełmża w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy w formach 

pozafinansowych, wśród których należy wymienić: 

 

- Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru Gminy Chełmża: 

 

10.04.2018’ – spotkanie z KGW Gminy Chełmża w 

zakresie określenia kierunków działalności na rok 

bieżący, omówienie imprez i wydarzeń gminnych z 

udziałem KGW; 

15.05.2018’ – spotkanie szkoleniowo – konsultacyjne 

dla organizacji w zakresie dotacji z Programu 

DZIAŁAJ LOKALNIE X edycja; 

06.12.2018’ – spotkanie informacyjne z KGW w sprawie Ustawy o kołach gospodyń 

wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r.  

 

- 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 przez same 

organizacje ( w tym.: Dożynki Gminne, Dzień 

Dziecka, Gminne Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości, IV Zlot KGW w Grzegorzu, Turniej 
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KGW Gminy Chełmża, X Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego, 

Chełmżyński Dzień Działkowca); 

 

- Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy 

imprezach organizowanych przez same organizacje 

pozarządowe ( Jubileusz KGW Dźwierzno, wydanie i 

promocja książki KGW Głuchowo „Pocztówki z historii. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie”,  Piknik  KSGCh 

CYKLON) ; 

 

 

 

- Udział przedstawicieli Samorządu Gminy Chełmża w spotkaniach, imprezach 

organizowanych przez organizacje. 

 

- 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”.  

- Wydanie publikacji promującej działalność NGO z obszaru Gminy Chełmża: 

POCZTÓWKI Z HISTORII. KGW Głuchowo.– 

druga z cyklu  publikacja o KGW w gminie, 

opisująca działalność gospodyń z Głuchowa, aut. 

Piotr Birecki, wydawca Samorząd Gminy 

Chełmża. 

 

- 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. 

 

- Wyróżnienie w konkursie powiatowym na 

Najciekawszą Inicjatywę Społeczną otrzymała 

grupa nieformalna  Klub  Aktywnych Kobiet  

„Szpilki” z Kończewic za realizację projektu „.Nie 

na wysokich obcasach tylko skoki w adidasach”. 
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- Rejestracja KGW w Krajowym Rejestrze Kół 

Gospodyń Wiejskich – trzy 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. Z kolei dwie organizacje KGW Drzonówko i 

KGW Kiełbasin otrzymały dotację z ARiMR w kwocie 3 

tys. zł. na działalność statutową. 

- Organizacje w liczbach: 

1. KGW – 24 

2. Stowarzyszenia z KRS – 6 

3. Fundacje – 2. 

4. OSP – 8 

 

PODSUMOWANIE 

 Powyższe sprawozdanie jest dowodem na to, że w 2018 roku Gmina Chełmża  

współpracowała 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. 22.03.2019 r. 

 


