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Sprawozdanie 

 z realizacji programu  współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami 

pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w  2012 roku   
 

 

Przedkładam sprawozdanie z realizacji w 2012 r. programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego . 

 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwałą Nr XV/108/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. 

przyjęła  program współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi, i innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 

2012 rok. Program uchwalony został na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady 

pomocniczości i dialogu społecznego . 

 

  Gmina Ustronie Morskie wykonując zadania publiczne współpracowała z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w następujących formach: 

1) zlecania tym podmiotom wykonywanie zadań publicznych na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą”, 

2) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

3) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  

w działaniach programowych samorządu, 

4) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych 

wykorzystywanych na działalność statutową organizacji oraz ich bezpłatnego udostępniania na 

spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 

 

W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona 

sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania.  

 

Współpraca gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2012 roku mogła obejmować następujące obszary :       

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności : 

a) wspieranie klubów sportowych, 

b) promocja sportu dzieci i młodzieży; 

2) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym w szczególności : 

a) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, 

b) realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej 

patologiami społecznymi, 

c) realizacja programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

d) realizacja programów wychodzenia z bezdomności, 

e) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

f) badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy, 

g) wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych; 
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3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności: 

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających   patologiom, 

c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży; 

4)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji : 

a) organizacja Dni Ustronia Morskiego, cyklu letnich imprez kulturalno-rozrywkowych, 

b) organizacja  spotkań  autorskich,  konkursów,  plenerów,  wernisaży,  wystaw  prac plastycznych i 

innych działań artystycznych, 

c)  ochrona zabytków architektury i sztuki, w tym sakralnej, 

5)  ochrona środowiska, w tym w szczególności : 

a)  wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej,   

b)  wspieranie akcji „Sprzątanie świata”; 

6) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym  

w szczególności : 

a) organizacja współpracy międzynarodowej, 

b) wymiana młodzieży, 

c) organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych; 

7) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – działania na rzecz promocji 

Gminy. 

 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarządzeniem  

nr 148/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. ogłoszono otwarty konkurs 

ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r. 

 

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości:  

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 39.000,00 zł 

2) ochrona zdrowia i pomocy społecznej 53.500,00 zł 

 

Zadanie 1 – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono m.in.  prowadzenie 

systematycznych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu różnych dyscyplin 

sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego 

poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie, organizacja systemu 

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych, organizacja i udział  

w rozgrywkach i zawodach sportowych. 

 

Zadanie 2 – w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej określono m.in. działania  polegające 

na: realizacji programów socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych 

patologiami społecznymi, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Ustronie Morskie, wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.  

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęło na zadanie 1 – 1 oferta , a na zadanie 2 – 2 oferty. 

 

Na realizację zadań publicznych w poszczególnych zadaniach przyznano środki finansowe  

w zakresie realizacji zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:  

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Ustroniu Morskim otrzymał dotację w wysokości 

39.000,00 zł   
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Na realizację zadań publicznych w poszczególnych zadaniach przyznano środki finansowe  

w zakresie realizacji zadania: ochrona zdrowia i pomoc społeczna:  

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie otrzymał dotację w wysokości 

49.000,00 zł   

 

2. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół 

„FENIKS” w Kołobrzegu otrzymał dotację w wysokości 4.500,00 zł  

 

Wyboru podmiotów oraz podziału środków finansowych na wspieranie realizacji zadań 

publicznych w 2012 r. dokonano Zarządzeniem nr 5 /2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 

09 stycznia 2012 r.  

W sumie gmina podpisała 3 umowy z sektorem pozarządowym na dofinansowanie  realizacji 

wybranych zadań własnych określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na łączną kwotę 92.500,00 zł. 

Zgodnie z zapisami dokonanymi w umowach, organizacje zobligowane zostały do złożenia 

sprawozdań i rozliczenia dotacji w ciągu 15 dni po upływie terminu zakończenia realizacji zadań 

przewidzianych w powyższych umowach. Wszystkie sprawozdania złożone zostały w terminie,  

a przekazane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.  

 

W trakcie 2012 r. nie wpłynęły do Urzędu Gminy wnioski, uwagi czy zastrzeżenia do 

realizacji programu współpracy. 

 

W 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadziła nowe upoważnienia  

do wydawania uchwał przez samorząd terytorialny. Na podstawie art. 5 ust. 5 tejże ustawy została 

podjęta Uchwała Nr XLII/301/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

W myśl art. 5a ust. 1 w/w ustawy przygotowany został projekt uchwały Rady Gminy  

w Ustroniu Morskim w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2013 r.  

Projekt tej uchwały był przedstawiony do wiadomości publicznej w formie Zarządzenia  

nr 100/2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji i oceny jego treści. Projekt programu był również zamieszczony na 

stornie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.  

Nie wniesiono uwag do projektu programu, który został przyjęty do realizacji  

w 2012 roku Uchwałą Nr XXX/207/2012 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia  

29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2013 r.  

 

 

Ustronie Morskie, 23 kwietnia 2013 r. 

 

 

 
Opracowała:  Grażyna Jagiełowicz  

Inspektor ds. kadrowych i oświaty 


