
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 

 

 Program współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został 

podjęty uchwałą nr XXVI/141/2020 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 listopada 2020 r. 

Uchwalenie programu poprzedzone było konsultacjami społecznymi na podstawie uchwały 

Nr LIV/274/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 października 2010 r. Program 

realizowany był w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.  

Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa między Gminą Wierzchowo, 

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służącego 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności 

obywatelskiej.  

 Współdziałanie Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 

obejmowało współpracę o charakterze finansowym i niefinansowym. Współpraca finansowa 

polegała na zlecaniu realizacji zadań Gminy Wierzchowo organizacjom pozarządowym 

i innym podmiotom poprzez wspieranie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

częściowe dofinansowanie jego realizacji. 

 W 2021 roku Wójt Gminy Wierzchowo ogłosił:  

 otwarty konkurs ofert zarządzeniem Nr 185/2021 z dnia 4 marca 2021 r. na realizację 

zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty w 2021 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego.  

Do konkursu wpłynęło pięć ofert – po jednej ofercie na każde z zadań. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego podpisano cztery umowy na 

dofinansowanie zadań tj.: 

 

 



Lp. 
Rodzaj zadania 

publicznego 

Podmiot 

dotowany 
Nazwa zadania 

Wysokość przyznanych 

środków publicznych 

(zł) 

1. 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Wierzchowska 

Szkółka 

Unihokeja 

Kto w unihokej 

gra – zdrowe 

płuca ma 

19 000,00 

 

2. 

Działalność na rzecz 

osób w wieku 

emerytalnym 

Polski Związek 

Emerytów 

Rencistów 

i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy 

w Drawsku Pom. 

Promowanie i 

wspieranie 

aktywnych form 

spędzania czasu 

wolnego przez 

osoby starsze 

8 000,00 

 

3. 
Promocja i ochrona 

zdrowia 

MLKS „Kolejarz” 

KPPD SA 

Wierzchowo 

Sprawni inaczej 
2 500,00 

 

4. 

Działalność na rzecz 

dzieci i młodzieży, w 

tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie 

„Nasza 

Świerczyna” 

Bieg wilczym 

tropem 

3 500,00 

 

5. 

Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

Wierzchowska 

Stowarzyszenie 

Wędkarskie 

Akcja 

zarybiania 

jeziora 

Dramienko 

3 500,00 

 

 

 otwarty konkurs ofert zarządzeniem Nr 186/2021 z dnia 5 marca 2021 r. na wybór 

operatora na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu 

wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 

podpisano umowę na dofinansowanie zadania tj.: 

 

Lp. 
Rodzaj zadania 

publicznego 

Podmiot 

dotowany 
Nazwa zadania 

Wysokość przyznanych 

środków publicznych 

(zł) 

1. 

Promocja i 

organizacja 

wolontariatu 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Partnerstwo 

Drawy z Liderem 

Wałeckim” w 

Złocieńcu 

Promocja i 

organizacja 

wolontariatu 

4 000,00 

 

 

 Planowane cele i rezultaty zostały osiągnięte w odpowiednim wymiarze, a efekty 

oddziaływań pomimo ograniczeń spowodowanych COVID – 19 są bardzo zadawalające. 

Poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych racjonalnie zagospodarowano czas wolny 

dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Pozytywne efekty aktywizacji społeczności lokalnej 

przynoszą działania kół emerytów. Ważnym elementem jest organizacja imprez mających na 



celu integrację osób niepełnosprawnych. Wszystkie zrealizowane działania pozwoliły na 

promocję naszej Gminy i zaowocowały poprawą oraz wzmocnieniem współpracy 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Wierzchowo. 

 Współpraca pozafinansowa (merytoryczna) samorządu i organizacji pozarządowych 

polegała na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań przez organy 

administracji publicznej i organizacje pozarządowe. W ciągu roku przekazywano informacje 

o organizowanych spotkaniach dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania 

organizacji.  

Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami przybierała także inne formy 

współpracy tj. udostępniano lokale oraz sprzęt odpowiedni dla rodzaju i zakresu prowadzonej 

działalności. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawność. 
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