
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

 GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ZA ROK 2021 

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 2021. Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres realizowanych zadań publicznych 

przez Gminę Nowa Wieś Lęborska w 2021 roku w obszarze określonym w Rocznym programie współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami 

pozarządowymi.  

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska w Uchwale  Nr XXIV/297/20 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 przyjęła następujące obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami: 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000 zł 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 200.000 zł 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 35.000 zł 

 promocja i organizacja wolontariatu – 4.000 zł 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1.000 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 29.10.2020 do 09.11.2020 r.  We wskazanym nie wpłynęły żadne uwagi. 

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 2021 roku, na podstawie art.13 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej. Konkursy przeprowadzono za pośrednictwem platformy Witkac. 
W trybie art. 19a (tryb pozakonkursowy) wymienionej ustawy wpłynęło 7 ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz jedna oferta z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 



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 Otwartego Konkursu Ofert w roku 2021 przedstawia poniższa tabela: 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021  
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji 
Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji 

1. 
Klub Karate 
„Shotokan” 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 

karate sportowe 

10.000 zł 10.000 zł 

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

2. 
Klub Sportowy 
„Start” Łebień 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

20.000 zł 19.220,86 zł 

- usługi trenerskie 
- dojazd zawodników na mecze 
- opłaty sędziowski 
- odzież i sprzęt sportowy 
- napoje 

3. 
UKS „Libero” 

Łebień 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 

piłka siatkowa 

13.000 zł 12.676,74 zł 

- wynajem środków transportu 
- organizacja zawodów w piłce siatkowej 
- wyżywienie i zakwaterowanie na zawodach 
- zakup sprzętu i odzieży sportowej 
- opieka medyczna 
- wynagrodzenie trenrów 

4. 
Klub Sportowy 

„Anioły” 
Garczegorze 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

80.000 zł 80.000 zł 

- usługi trenerskie 
- opłaty sędziowskie 
- odzież i sprzęt sportowy 
- opieka medyczna, badania lekarskie 
- napoje i poczęstunek  
- koszty wyjazdów 

5. GKS „Tęcza” 
Rozwój sportu w 

Gminie Nowa 
9.000 zł 9.000 zł 

- napoje, witaminy, środki regenerujące 
- wynagrodzenie trenera 



L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji 
Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji 

Nowa Wieś 
Lęborska 

Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
lekkoatletyka 

- sprzęt i odzież sportowa 
- koszty przejazdów na zwody 

6. 
UKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
strzelectwo 
sportowe 

5.000 zł 2.978,44 zł 

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

7. 
UKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
tenis stołowy 

15.000 zł 15.000 zł 

- sprzęt, obuwie i odzież sportowa 
- transport, zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie meczów 
ligowych, sparingowych, turniejów 
- wynagrodzenie instruktora 
- zakup nagród dla uczestników turniejów 

8. 
Klub Sportowy 

„Zenit” 
Redkowice 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

20.000 zł 20.000 zł 

- opłaty sędziowskie 
- koszty wyjazdów 
- sprzęt i stroje sportowe 
-badania lekarskie 
- wynagrodzenie trenera 
 

9. 
UKS „Tęcza” 
Nowa Wieś 

Lęborska 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
piłka nożna 

9.000 zł 9.000 zł 

- wynagrodzenie trenera 
- sprzęt, odzież i obuwie sportowe 
- nagrody 
- koszty organizacji 

10. 

Fundacja 
Ekologiczno-

Sportowa 
im.T.Hopfera 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 
w dyscyplinie 
lekkoatletyka 

12.000 zł 12.000 zł - nagrody rzeczowe i pieniężne 

11. 
Stowarzyszeni

e Smak 
Przygody 

Rozwój sportu w 
Gminie Nowa 
Wieś Lęborska 

10.000 zł 9.974 zł 
- treningi jazdy konnej oraz przeprowadzenie zgrupowania 
szkoleniowego 
- promocja projektu i rekrutacja grupy 



L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji 
Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji 

w dyscyplinie 
jeździectwo 

12. 
Stowarzyszeni
e Pomerania 

Sports 

Organizacja 
zwodów 

kolarskich 
0 zł 0 zł Oferta odrzucona 

 
 
Złożone oferty oraz wykorzystanie środków na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie:  

1. Zadania z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: 

L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji 
Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji 

1. 
Stowarzyszeni
e "Obliwice i 

okolice" 
Piknik country 6.000 zł 6.000 zł 

- udział sobowtóra w pikniku 
- wynajem byka – rodeo 
- animator dziecięcy z obsługą zjeżdżalni 
- wynajem TOI TOI 
- wideofilmowanie 

2. 
KGW w 

Karlikowie 
Festiwal 

ziemniaka 
6.000 zł 6.000 zł 

- zakup kosy spalinowej 
- animator dziecięcy i obsługa zjeżdżalni 
- nagrody do loterii 
- artykuły spożywczo –przemysłowe 

3. 
Parafia w 
Mostach 

Dożynki 
parafialne w 
Lubowidzu 

3.500 zł 3.499,50 zł  

- zakup pucharów i nagród 
- nagłośnienie i oprawa muzyczna 
- zabawy i animacje 
- przygotowanie poczęstunku 

4. 
Parafia w 

Garczegorzu 

Dożynki 
parafialne w 
Garczegorzu 

3.500 zł 3.500 zł 
- nagrody do konkursów 
- organizacja poczęstunku 
- zespół muzyczny 

5. 
OSP w 

Chocielewku 
Dożynki w 

Chocielewku 
2.263 zł 2.263 zł 

- animator dziecięcy oraz dmuchaniec 
- zakup nagród do konkursów 
- zakup grilla 
- wynajem Dj i oprawa muzyczna 



L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji 
Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji 

6. 
OSP w 

Pogorszewie 
Piknik rodzinny 3.000 zł 2.993,74 zł 

- zabawy i animacje 
- zakup artykułów spożywczo-przemysłowych 
- nagrody 

7. 
KGW w Krępie 

Kaszubskiej 
Dożynki sołeckie 3.000 zł 3.000 zł 

- zakup artykułów spożywczo-przemysłowych 
- zakup nagród do loterii fantowej 

 
 

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 

L.p. Podmiot 
Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej  

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji 
Koszty merytoryczne pokrywane z dotacji 

1. 

Stowarzyszenie 
„Światło” w 
Nowej Wsi 
Lęborskiej 

Kaszuby – nasza 
mała ojczyzna 

10.000 zł 10.000 zł 
- nocleg i wyżywienie 
- koszty transportu 
- bilety wstępów 

 
Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa zadania z zakresu:  

 promocji i organizacji wolontariatu 

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

Wszyscy oferenci, którzy realizowali zadania publiczne w 2021 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: 

 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 2021 roku, Wójt Gminy udzielił  19 dotacji organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. 

 


