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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia 
z organizacjami pozarz

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz
24 kwietnia 2003r. o działalno
Uchwałą Nr 358/XLII/V/2010
współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarz
działalność poŜytku publicznego na lata 2011

W 2011 roku współpraca organów samorz
odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

Przedmiotem współpracy finansowej samorz
pozarządowymi była realizacja zada

- oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzie
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- promocji zdrowia 
 
Zlecanie organizacjom pozarz
dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbyło si
ofert. Ogłoszenie o organizowan
publicznych zamieszczone był
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na stronie internetowej www.gminalinia.com.pl
Oferty moŜna było składać do dnia 4 marca 2011 r.
 
W celu wyboru najlepszych ofert Wójt Gminy powołał komisj
zakresu spraw będących przedmiotem konkurs
 
W trybie otwartego konkurs
24 kwietnia 2003r. o działalnoś
publicznych przekazano środki finansowe w formie dotacji 4 organizacjom pozarz
w łącznej kwocie 50.000,00  zł w tym:

URZĄD GMINY LIN
223 Linia, ul. Turystyczna 15                           tel (058) 676-85-82, fax (058)  676

www.bip.gminalinia.com.pl                          e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia 
z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Linia 

10 z dnia 28 października 2010 r. przyjęła do realizacji Program 
współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz

ytku publicznego na lata 2011-2013. 

W 2011 roku współpraca organów samorządu gminy Linia z organizacjami pozarz
 w formie finansowej i pozafinansowej. 

Przedmiotem współpracy finansowej samorządu gminy Linia z organizacjami 
dowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie: 

wiaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 
zycznej i sportu 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem 
dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbyło się po przeprowadzeniu otwart

o organizowanym przez gminę Linia konkursie na realiza
ne było:  
ędzie Gminy Linia 

w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.gminalinia.com.pl.   
ć do dnia 4 marca 2011 r. 

W celu wyboru najlepszych ofert Wójt Gminy powołał komisję konkursow
cych przedmiotem konkursu. 

konkursu ofert organizowanego zgodnie z 
r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zada

środki finansowe w formie dotacji 4 organizacjom pozarz
zł w tym: 

D GMINY LIN IA                   

82, fax (058)  676-85-88                                                      

kancelaria@gminalinia.com.pl 

Linia,12.03.2012 r. 
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L.p. 
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PROMOCJA ZDROWIA 

1. Stowarzyszenie 
„Bądźmy Razem" 
ul. Turystyczna 3  
84-223 Linia 

„Aktywność fizyczna gwarantem 
zdrowia" 

 
9.120,00 zł 

 
5.000,00 zł 9124,95 zł 

                                                                                           Razem : 5.000,00 zł 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

2. Gminne 
Stowarzyszenie 
LZS  
 ul. Turystyczna 15 
84-223 Linia 

„Rozgrywki o mistrzostwo  
w Pomorskiej Lidze  
Juniorów Dl" 

7.800,00 zł 7.800,00 zł 7907,19 zł 

3. Gminne 
Stowarzyszenie 
LZS 
 ul. Turystyczna 15 
84-223 Linia 

„Gminny Turniej Piłki NoŜnej o 
Puchar Wójta Gminy Linia- seniorzy" 

2.800,00 zł 2.800,00 zł 

 

2816,51 zł 

4. Gminne 
Stowarzyszenie 
LZS 
 ul. Turystyczna 15 
84-223 Linia 

„Turniej dzikich druŜyn -U 13 i 
młodsi" 

1.200,00 zł 1.200,00 zł 

 

1292,44 zł 

5. Gminne 
Stowarzyszenie 
LZS 
 ul. Turystyczna 15 
84-223 Linia 

„VI Wojewódzki Kaszubski Bieg 
Przełajowy terenami Parku 
Krajobrazowego w Lini" 

13.000,00 zł 13.000,00 zł 

 

13.051,57 zł 

6. Gminne 
Stowarzyszenie 
LZS  
ul. Turystyczna 15 
84-223 Linia 

„Rozgrywki o mistrzostwo w 
Pomorskiej Lidze seniorów kl. B" 

5.200,00 zł 5.200,00 zł 

 

5267,06 zł 

                                                              RAZEM : 30.000,00 zł 



 
                                                                  RAZEM:  50.000,00 zł 

 
 
W otwartym konkursie ofert przewidziano równieŜ zlecenie realizacji zadań publicznych  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jednak z powodu braku ofert nie 
zrealizowano Ŝadnego zadania w tym zakresie. 
 
Ponadto w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu złoŜona została oferta przez 
Bractwo Przygody ALMANAK, ul. Przemyska 12a/1, 80-180 Gdańsk nt. „Jesienny Tułacz 
2011 – Nocne Biegi na orientację”. Została negatywnie rozpatrzona przez komisję opiniującą 
m.in. z uwagi. na: 
- brak środków finansowych (wnioskowana kwota dotacji to 3987 zł) 
- brak skonkretyzowanej ilości osób z terenu Gminy Linia 
- nie faworyzowanie mieszkańców Gminy Linia przy rozsyłaniu informacji o projekcie co jest 
niezgodne z programem współpracy poniewaŜ celem głównym Programu jest „efektywne 
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy”. 
 
W ramach współpracy pozafinansowej samorząd gminy Linia zapewnił organizacjom 
pozarządowym wsparcie poprzez udostępnienie m.in. lokali, boisk oraz autobusów 
naleŜących do Gminy Linia w celu realizacji prowadzonej działalności statutowej przez ww. 
organizacje. 
 
Gmina Linia współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują 
zadania własne  gminy, jak i z tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje 
uzyskują potrzebne  informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, 
zgłaszają potrzeby swojej organizacji i jej członków, a takŜe przekazują uwagi na temat 
realizacji zadań. 
 
 

OŚWIATA, WYCHOWANIE, WYPOCZYNEK WAKACYJNY DZIECI I MŁ ODZIEśY 
 

7. Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
ul. Długa 18 
 84-223 Linia 

„Wakacje z Bogiem - letni 
wypoczynek dzieci i młodzieŜy" 15.000,00 zł 7.500,00 zł 15.000,00 zł 

8. Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Marii 
Magdaleny 
Strzepcz 
ul. Ks. Rotty 9 
84-223 Linia 

„Kolonie letnie dla dzieci" 10.000,00 zł 7.500,00 zł 10.000,00 zł 

                                                                Razem :  15.000,00 zł 


