
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

 GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ZA ROK 2020 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

sporządza się sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020. Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres realizowanych zadań publicznych 

przez Gminę Nowa Wieś Lęborska w 2020 roku w obszarze określonym w Rocznym programie współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami 

pozarządowymi.  

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska w Uchwale  Nr XIII/159/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjęła następujące obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami: 

 ochrona i promocja zdrowia – 30.000,00 zł 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł 

 upowszechnianie kultury fizycznej – 200.000,00 zł; po zmianie uchwały: 109.000 zł 

 promocja i organizacja wolontariatu – 9.500,00 zł 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1.000,00 zł. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX/423/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzono 

konsultacje projektu programu współpracy. Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego opublikowano na stronie internetowej gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Uwagi lub propozycje do treści dokumentu można było zgłaszać w 

terminie od 17.10.2019 do 25.10.2019 r.  We wskazanym terminie Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO ŁEBIEŃ” złożył wniosek o zwiększenie kwoty 

przyznawanej w konkursie na rozwój sportu w dyscyplinie piłka siatkowa z kwoty 10.000 zł na 20.000 zł. Wniosek został przekazany do rady gminy celem 

podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w 2020 roku. Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 

Uchwałą  Nr XIII/159/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020 określiła obszary współpracy i przydzieliła na każdy z obszarów środki finansowe. 

Uchwałą nr XX/250/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś 

Lęborska z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020, środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań priorytetowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ze względu na 

ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa (m.in. zamknięcie i zamrożenie działalności placówek oświatowych, instytucji sportu i rekreacji) zostały 



pomniejszone i wykorzystane na działania mające na celu przeciwdziałanie epidemii Covid-19. Zmniejszeniu uległa kwota 200.000 zł przeznaczona na 

zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, o 91.000 zł. 

Powyższa uchwała zmieniająca Roczny program współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 została poddana 

konsultacjom poprzez publikację na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi 

Lęborskiej. Uwagi lub propozycje do treści dokumentu można było zgłaszać w terminie od 03.07.2020 do 15.07.2020 r. We wskazanym terminie nie 

wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

 

Informacje o możliwości  aplikowania o środki finansowe  oraz  ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert każdorazowo podawane były do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie internetowej, w BIP gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizację wyżej wymienionych zadań odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez 
wójta, opiniowanych przez powołaną zarządzeniem wójta komisję konkursową i ostatecznie decyzją Wójta o przyznaniu dotacji.  
W 2020 roku, na podstawie art.13 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej. W trybie art. 19a (tryb pozakonkursowy) wymienionej ustawy wpłynęła jedna oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej. 
Do obsługi konkursów zakupiona została usługa dostępu do ogólnopolskiej platformy Witkac.pl, która dedykowana jest obsłudze konkursów dla organizacji 
pozarządowych. W ramach oferty zakupowej 28.02.2020 r. przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obsługi systemu 
Witkac. 

 
Złożone oferty oraz wykorzystanie środków na realizację zadań publicznych w drodze Otwartych Konkursów Ofert w roku 2020 przedstawia poniższa 
tabela: 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020  
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Całkowita 
kwota zadania 

Łączna wysokość 
środków 

własnych/osobo
wych/rzeczowych

/innych dotacji 

Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji. 
Uwagi 

1. 
Klub Karate 
„Shotokan” 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 

9.000 zł 16.000 zł 7.000 zł 

- zakup sprzętu i strojów sportowych 
- udział w zawodach karate (transport, nocleg, opłaty startowe, 
wyżywienie) 
- spotkania dotyczące zdrowego stylu życia 



L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Całkowita 
kwota zadania 

Łączna wysokość 
środków 

własnych/osobo
wych/rzeczowych

/innych dotacji 

Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji. 
Uwagi 

w dyscyplinie 
karate sportowe 

- obóz sportowo- kondycyjny 
Zadanie rozliczone 

2. 
Klub Sportowy 
„Start” Łebień 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

11.250 zł 14.600 zł 3.350 zł 

- usługi trenerskie 
- dojazd zawodników na mecze 
- opłaty sędziowski 
- odzież i sprzęt sportowy 
- napoje 
- przygotowanie boiska 
Zadanie rozliczone. Zwrot dotacji 23,89 zł 

3. 
UKS „Libero” 

Łebień 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 

piłka siatkowa 

6.500 zł 12.500 zł 6.000 zł 

- wynajem środków transportu 
- organizacja zawodów w piłce siatkowej 
- wyżywienie i zakwaterowanie na zawodach 
- zakup sprzętu i odzieży sportowej 
Zadanie rozliczone 

4. 
Klub Sportowy 

„Anioły” 
Garczegorze 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

30.400 zł 38.500 zł 8.100 zł 

- usługi trenerskie 
- opłaty sędziowskie 
- odzież i sprzęt sportowy 
- opieka medyczna, badania lekarskie 
- badania lekarskie i opieka medyczna 
Zadanie rozliczone 

5. 
GKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
lekkoatletyka 

3.500 zł 4.375 zł 875 zł 

- napoje, witaminy, środki regenerujące 
- wynagrodzenie trenera 
- sprzęt i odzież sportowa 
Zadanie rozliczone 

6. 
UKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
strzelectwo 
sportowe 

6.000 zł 7.500 zł 1.500 zł 

- wyjazdy na zawody, treningi 
- sprzęt i odzież sportowa 
- organizacja zawodów sportowych – nagrody, medale, 
poczęstunek 
Zadanie rozliczone 



L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Całkowita 
kwota zadania 

Łączna wysokość 
środków 

własnych/osobo
wych/rzeczowych

/innych dotacji 

Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji. 
Uwagi 

7. 
UKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
tenis stołowy 

8.500 zł 11.160 zł 2.660 zł 

- sprzęt, obuwie i odzież sportowa 
- transport, zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie meczów 
ligowych, sparingowych, turniejów 
- obsługa trenerska 
Zadanie rozliczone 

8. 
Klub Sportowy 

„Zenit” 
Redkowice 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

12.500 zł 15.625 zł 3.125 zł 

- opłaty sędziowskie 
- koszty wyjazdów 
- sprzęt i stroje sportowe 
-badania lekarskie 
- wynagrodzenie trenera 
- woda i napoje izotoniczne 
- utrzymanie obiektu 
Zadanie rozliczone 

9. 
UKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

5.000 zł 6.250 zł 1.250 zł 
- wynagrodzenie trenera 
- sprzęt, odzież i obuwie sportowe 
Zadanie rozliczone 

10. 

Fundacja 
Ekologiczno-

Sportowa 
im.T.Hopfera 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
lekkoatletyka 

5.500 zł 31.650 zł 26.150 zł 
- nagrody rzeczowe i pieniężne 
Zadanie rozliczone 

11. 
Fundacja 
Instytut 

Białowieski 

Centrum 
Zrównoważonego 

Rozwoju. 
„Okrągły stół dla 

Puszcze 
Białowieskiej” 

0 zł 225.000 zł 180.00 zł Oferta odrzucona. 

 
Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa zadania z zakresu:  

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 



 ochrony i promocji zdrowia 

 promocji i organizacji wolontariatu 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
nie zostały zrealizowane. 
 

Ogłoszono Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa 

Wieś Lęborska, ogłoszony dwukrotnie: w dniu 14.02.2020 r. oraz w dniu 10.04.2020 r. 

Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację otrzymał Klub Sportowy „Anioły” na zadanie pt. ”Juniorskie 
zakończenie sezonu 2020”. Dotacja w wysokości 10.000 zł została przeznaczona na zakup strojów sportowych, rehabilitację zawodników oraz nagrody. 
Zadanie rozliczono w terminie. 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/159/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oferty na realizację zadań publicznych zostały rozpatrzone i ocenione przez Komisje konkursowe, powoływane 

Zarządzeniem Wójta. Oferty oraz oceny Komisji przedstawione zostały Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ostateczne decyzje w sprawie przyznania 

kwoty dofinansowania na poszczególne zadania publiczne podjął Wójt Gminy. 

Wszyscy oferenci, którzy realizowali zadania publiczne w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami, rozliczyli się z otrzymanych dotacji. 

Zgodnie z rocznym programem współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi, w roku 2020 Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska 

wspierał lokalny sektor samorządowy również w formie pozafinansowej. Przeprowadzono następujące działania: 

 przeszkolono z obsługi programu Witkac.pl 

 na wniosek organizacji promowano na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska działania statutowe tych podmiotów 

 na bieżąco informowano o szkoleniach, konsultacjach, spotkaniach i możliwościach pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania 

poprzez publikację na stronie internetowej gminy oraz poprzez wiadomości e-mail. 

 

Podsumowując, na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, Wójt Gminy udzielił  11 dotacji 8 organizacjom 
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, z wyszczególnieniem: 
WYSOKOŚĆ DOTACJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE: 159.500 zł 

SUMA DOTACJI PRZYZNANYCH W ROKU 2020: 105.150 zł 

SUMA DOTACJI PRZYZNANYCH, A NIEWYKORZYSTANYCH LUB ZWRÓCONYCH W ROKU 2020: 23,89 zł 

KWOTA PRZYZNANYCH DOTACJI DO ZWROTU: 0 zł 

 


