Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lisewo z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
za rok 2011

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy
Lisewo przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lisewo z
organizacjami pozarządowymi za 2011r.

Roczny Program Współpracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr XXXIII/260/10 Rady Gminy Lisewo z
dnia 27.10.2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 r. Gminy Lisewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęcie programu zostało poprzedzone
konsultacjami z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Lisewo.
Lista zadań priorytetowych na rok 2011 zawierała przede wszystkim realizację zadań w zakresie:

1) kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna,
b) upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa,
c) organizacji przedsięwzięć i programów dotyczących usportowienia dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, oraz organizację
zawodów i turniejów sportowych,
d) organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, turystycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy,
e) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji,
szczególnie ze środowisk zagrożonych i o niskim statusie materialnym;
2) kultury i sztuki w zakresie:
a) organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów,
występów artystycznych, spektakli, konkursów, w tym fundowanie nagród,
b) organizacji imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży (pikniki, festyny);
3) pomocy społecznej w zakresie:
a) opieki nad osobami bezdomnymi i wspomagania osób niezaradnych życiowo,
b) pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób,
c) integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
4) ochrony i promocji zdrowia w zakresie:
a) działań na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
c) promocji zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa;
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakresie:
a) działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
b) wsparcia rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;
6) promocji zatrudnienia w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;
7) promocji Gminy w zakresie wydania serii widokówek, folderów, kalendarzy itp.;
8) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców;
9) upowszechnienie publicznego dostępu do Internetu.
I. Zgodnie z programem współpraca Gminy Lisewo miała charakter finansowy oraz
pozafinansowy:
Finansowy charakter współpracy :
1. Otwarty Konkurs ofert
Dla realizacji finansowej współpracy , w budżecie Gminy Lisewo na rok 2011 zaplanowano
dotację na kwotę 38.000 zł. Zadania wymienione w programie zrealizowano w formie
ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizacją zadania publicznego w formie
wspierania wykonania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu w
dyscyplinie piłka nożna w 2011 r. na terenie gminy Lisewo na który przeznaczono kwotę
30.000,00 zł.
Otwarty Konkurs ofert został ogłoszony w dniu 14.01.2011r., termin składania ofert upłynął
14.02.2011r. Oferta została złożona przez jedną organizację pozarządową tj.Ludowy Klub
Sportowy„VICTORIA” Lisewo.
W celu rozpatrzenia w/w oferty powołana została zarządzeniem Wójta Gminy Lisewo
komisja konkursowa. Z protokołu prac komisji wynikało, iż oferta została złożona w
terminie, na odpowiednim formularzu, wypełniona prawidłowo i zawierała niezbędną ilość
załączników. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 02.03 2011r. zawnioskowała o
dotowanie zgłoszonej oferty ze względu na pozytywną zasadność złożenia wniosku.
Komisja zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości 30000 zł. Propozycje taka
przedstawiono Wójtowi Gminy Lisewo, który podjął decyzję o przyznaniu dotacji w
powyższej wysokości.
W wyniku rozstrzygniętego konkursu w dniu 07.03.2011r. została podpisana umowy z LKS
„VICTORIA” Lisewo na realizację zadania publicznego w zakresie : upowszechniania
kultury fizycznej i sporu w dyscyplinie piłka nożna w 2011 r na terenie gminy Lisewo
Przyznaną dotację organizacja rozliczyła w całości i w terminie. Przyznana dotacja została
wykorzystana zgodnie z celem. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego organizacja
złożyła w dniu 30.12.2011 r.
2) Druga formą finansową było przyznanie dotacji w trybie uproszczonym tj. z
pominięciem otwartego konkursu ofert. W dniu 7 października 2011 r. LKS Victoria Lisewo
złożył wniosek w trybie uproszczonym o realizacje zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Młodzi piłkarze na start”. Wójt
Gminy po rozpatrzeniu uwag i celowości zadania przyznał dotację na kwotę 8000 zł. W dniu
15 października 2011 r. została podpisana umowa z klubem na realizacje w/w zadania

publicznego. Zadanie to zostało rozliczone w całości zgodnie z planem i w terminie oraz
złożono sprawozdanie z realizacji zadania w dniu 30.12.2011 r.
II .Pozafinansowy charakter współpracy między gminą a organizacjami
pozarządowymi
W ubiegłym roku nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Gminy Lisewo z którymi takimi jak :
1.Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo.
2. Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka
3. Stowarzyszenia OSP
4. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” w Lisewie
5. Uczniowski Klub Sportowy „Jaszczur”
1.Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka
Stowarzyszenie ,,Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka” powstało w 2004 roku przy
Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
Stowarzyszenia posiada status organizacji pożytku publicznego.
Jego głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dla osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
prowadzenie działalności humanitarnej i charytatywnej.
Organizacja współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu, Urzędem Gminy w
Lisewie, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lisewie i Papowie Biskupim oraz ze
Stowarzyszeniem STICHTING „ZEELAND HELPT POLEN” z Holandii.
Aktualnie wśród członków zwyczajnych „Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka”
znajduje się 40 osób. Spotkać można wśród nich specjalistów z zakresu pomocy społecznej,
pedagogiki, terapii, psychologii jak i prywatnych przedsiębiorców, przedstawicieli
administracji publicznej.
2. Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych
- na terenie gminy Lisewo działa 10 terenowych jednostek OSP
- jednostka z Lisewa włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
posiadają zestaw do ratownictwa medycznego
- liczy 527 członków w tym 284 członków czynnych w tym 14 kobiet,
- zrzesza 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych łącznie 43 osoby w tym 8 dziewcząt
- koszt utrzymania tych jednostek wyniósł budżet Gminy w 2011 r. około 116.000 zł .
3. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” w Lisewie
- Ludowy Klub Sportowy "Victoria" powstał w 1948 roku
- Prowadzi działalność sportową - sekcja piłki nożnej
- Posiada 3 drużyny w rożnych kategoriach wiekowych :
a) drużyna seniorów ( zajmuje 8 miejsce w V lidze okręgowej, grupy I KujawskoPomorskie)
b) drużyna juniorów młodszych ( 3 miejsce w tabeli)
c) drużyna trampkarzy ( 10 miejsce )
- klub zrzesza około 80 zawodników ( łącznie z juniorami i trampkarzami)
4. Uczniowski Klub Sportowy - „ Jaszczury”:
- Uczniowski Klub Sportowy „Jaszczury” został założony w 1997 roku,
- zrzesza uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie,
- celem jego działalności jest przede wszystkim organizowanie pozalekcyjnej aktywności
fizycznej i pobudzanie zainteresowań związanych ze sportem,

- w chwili obecnej w UKS-ie działają następujące sekcje:
a) piłka ręczna chłopców i dziewcząt;
b )piłka siatkowa dziewcząt;
c)gimnazjalna Liga Futsala chłopców(halowa piłka nożna)
Charakter pozafinansowy współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi
przybierał w 2011r. formę:

1) pomocy pracowników Urzędu odpowiedzialnych za tę współpracę przy procedurach
przyznawania i rozliczania dotacji na bieżąco i w miarę potrzeb.
2) wzajemnego informowania się o kierunkach podejmowanych działań;
3) udziału przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy, w spotkaniach przy omawianiu
spraw dotyczących zakresu działalności tych organizacji na zasadach określonych w ustawie
o samorządzie gminnym oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) pomocy wzajemnej w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, zwłaszcza
poprzez LGD Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję pozyskano środki unijne na
organizację festiwalu rockowego, zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z przebudową
parkingu we wsi Lisewo , natomiast dzięki współpracy z Fundacją Ziemia Gotyku i
pozyskanym środkom unijnym prowadzimy 4 bezpłatne przedszkola na terenie gminy
Lisewo
5) współpracy w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu pożytku publicznego:
Wspólnie zrealizowano projekty „ Lato z cyrkiem” – dotyczącego wypoczynku dzieci
szkolnej, projekt „Bądź z nami” - utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych
, projekt „Żyjmy lepiej”- kompleksowa organizacja wypoczynku dla dzieci, organizacja
festynu bezalkoholowego, tydzień profilaktyki w szkołach oraz projekt „ Organizacja II
Ogólnopolskiego festiwalu Muzycznego „Jaszczur Music festiwal”- zorganizowanie
festiwalu bluesowo rockowego. Środki pozyskane poprzez SPGL z Urzędu
Marszałkowskiego i Powiatu Chełmińskiego na wspólną realizację tych projektów.
6) udostępniania w miarę możliwości lokali gminnych takich jak : sali sesyjnej, auli, sal
gimnastycznych , pomieszczeń Urzędu Gminy i szkół na spotkania, szkolenia, organizację
imprez kulturalnych i sportowych oraz pomieszczeń Ośrodka Sportowego w Lisewie dla LKS
VICTORIA.
7) pomocy w promowaniu działalności, zwłaszcza poprzez stronę internetową Gminy oraz
gazetę Wiadomości Lisewskie;
8. Organizowanie wspólnych akcji i imprez na terenie Gminy Lisewo takich jak: festyn
Spotkania rodzinne, festiwal „ Jaszczur Music Festiwal”, Amatorska liga piłki halowej w
Lisewie, Kujawsko pomorski turniej hokeja halowego olimpiad specjalnych , Piknik
Integracyjny Przy DPS w Mgoszczu.
9) pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób poprzez współpracę informacyjną miedzy Stowarzyszeniem
Pro Bono Hominis – Dla Dobra Człowieka a gminą, stowarzyszenie zaopatruje kompleksowo

20 rodzin z terenu gminy Lisewo w odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, środki
piorące zabawki itp.
Podsumowanie
Mierniki efektywności Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji
w ciągu ostatniego roku .:
1) w realizacji Programu udział wzięło 6 organizacji pozarządowych
2) liczba osób zaangażowanych w realizację Programu - to 65 osób łącznie z wolontariatem;
3) liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie –szacunkowo
2000 osób;
4) wysokości środków finansowych w budżecie Gminy przeznaczonych na realizację
Programu to 38.000 zł;
5) wysokości środków finansowych zaangażowanych przez podmioty Programu w realizację
zadań publicznych ujętych w Programie – 87000 zł( wkład własny finansowy organizacji i
Urzędu Gminy, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Chełmińskiego).
Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Lisewo oraz w
biuletynie Informacji Publicznej gminy Lisewo

Lisewo dnia 25.04.2012 r.

