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z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2013 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

 

                                        Sławno, dnia  10 kwietnia 2014  r. 
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) nakłada na organy 

administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej przy  współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej  wyżej  ustawy.  

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na organie 

stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego do końca listopada roku poprzedzającego dany rok 

budżetowy. 

 Rada Gminy Sławno uchwala corocznie program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, deklarując tym samym budowanie dialogu obywatelskiego, chęć 

umacniania i uczestniczenia w lokalnych działaniach, stwarzania warunków  

do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz 

wyraża intencję realizacji swych zadań statutowych w ścisłym współdziałaniu  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 uchwalony został Uchwałą 

Nr XXVII/172/12 Rady Gminy Sławno z dnia 9 listopada 2012 roku. Celem głównym 

programu było  budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Sławno a organizacjami 

pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz 

wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej. Cele szczegółowe obejmowały:  

 promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie  rozwoju 

społeczności lokalnych;  

 inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Gmina a organizacjami 

pozarządowymi;  

 podnoszenie  skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 

wzmacnianie pozycji organizacji  i zapewnienie im równych z innymi podmiotami 

szans  w realizacji  zadań publicznych przez wspieranie oraz powierzanie  im 

zadań, z jednoczesnym  zapewnieniem środków na ich realizację;  

 uzupełnienie działań Gminy Sławno  w zakresie nieobjętym  przez struktury 

samorządowe. 

Powyższe cele realizowane były w formie finansowej i pozafinansowej, przy 

zastosowaniu podstawowych zasad współpracy: partnerstwa, pomocniczości, 

suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności podejmowanych 

działań. 

 Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczyły w 

konsultacjach społecznych nad przedmiotowym  Programem. Na podstawie  Uchwały 

Rady Gminy Sławno Nr LI/335/10 w sprawie zasad konsultowania projektów aktów 
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prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 

z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Celem 

konsultacji było umożliwienie zainteresowanym podmiotom włączenia się do 

współtworzenia dokumentu, który regulował współpracę Gminy Sławno z lokalnym 

środowiskiem pozarządowym. 

W dniu 8 października 2012 roku na stronie internetowej Gminy Sławno 

www.ugslawno.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sławno oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Sławno 

informujące o pracach nad projektem programu współpracy na 2013 rok oraz  

o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe uwag, opinii  

i wniosków do projektu programu. W określonym w ogłoszeniu terminie (do dnia   

18 października 2012 r.) nie wpłynęły żadne uwagi czy też wnioski  

do przedstawionego projektu programu. Wójt Gminy zaprosił również przedstawicieli 

organizacji pozarządowych na spotkanie  konsultacyjne w sprawie programu współpracy. 

Spotkanie odbyło się w dniu 18.10.2012 roku w Urzędzie Gminy w Sławnie, 

uczestniczyli w nim przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych, którzy jednak 

nie wnieśli  uwag powodujących zmiany treści   projektu programu.  

 W programie współpracy określono priorytetowe zadania publiczne z następujących 

obszarów: 

1) upowszechniania kultury fizycznej, w tym: 

a. popularyzacja zajęć w różnych dyscyplinach sportu; 

b. współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; 

c. organizacja współzawodnictwa sportowego członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

d. organizowanie przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla 

mieszkańców gminy; 

e. organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych o charakterze gminnym  

i ponad gminnym; 

f. organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Sławno. 

2) zadań obejmujących porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej; 

3) zadań z zakresu oświaty i wychowania. 

 

Program określał prognozowaną kwotę  dotacji przeznaczonych  na realizację w/w zadań   

w  wysokości 80.000,00 zł. Program dopuszczał możliwość zwiększenia  

lub zmniejszenia w budżecie Gminy  stosownie do możliwości finansowych gminy  

środków przeznaczonych na realizację programu.  

Współpraca Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,  

o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   

o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013, miała charakter 

finansowy i pozafinansowy. 

http://www.ugslawno.pl/
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W ramach współpracy finansowej  Wójt Gminy Sławno  ogłosił dwa otwarte konkursy 

ofert: na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  oraz  na zadanie  

obejmujące porządek i bezpieczeństwo publiczne -  przygotowanie i  przeprowadzenie 

manewrów strażackich z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na zadania z zakresu 

oświaty i wychowania - zorganizowanie imprez edukacyjnych i konkursów dla dzieci i 

młodzieży  szkolnej. 

 Łączna  kwota udzielonych dotacji  -to 65.550,00 zł., z czego na zadanie I-  

z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  60.550,00 zł.  a  na zadanie II  obejmujące 

porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 3.000,00 zł. 

,zadanie III  zakresu oświaty i wychowania – 2.000 zł. 

 Kwoty udzielonych dotacji przedstawiają  poniższe tabele:  

Dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej: 

L.p. Nazwa  oferenta Nazwa  zadania  publicznego Wysokość przyznanej 

dotacji ( w zł) 

1. Stowarzyszenie 

„TAEKWONDO  PARADYŻ” Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 

Sławno w 2013 r. poprzez popularyzację zajęć   

 z taekwondo oraz organizację 

współzawodnictwa sportowego w taekwondo 

dzieci i młodzieży  tytuł zadania: „ Popularyzacja 

zajęć  z taekwondo” 

4.050,00 

2. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy 

„OLIMPIJCZYK 

Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 

Sławno w 2013 r. poprzez  organizowanie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży, oraz organizowanie i uczestnictwo w 

rozgrywkach sportowych o charakterze 

gminnym i ponad gminnym tytuł zadania:  

„ Młodzi sportowcy na start”  

10.000,00 

 Ludowy Klub Kolarski 

„LUKS Sławno” 
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 

Sławno w 2013 r. poprzez popularyzację jazdy 

na rowerze jako zdrowego trybu życia wśród 

dzieci  i młodzieży z terenu Gminy Sławno  

tytuł zadania: „ Wyłaniamy  Kolarskie  Talenty” 

 

45.000,00 

3. Ochotnicza Straż Pożarna  

w Zachorzowie Kolonii 
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 

Sławno w 2013 r  poprzez organizację 

współzawodnictwa sportowego członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

tytuł zadania  „ Turniej Tenisa Stołowego” 

1.500,00 
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Dotacje na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz  z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej oraz  zadań z zakresu  oświaty i wychowania  

L.p. Nazwa  oferenta Nazwa  zadania  publicznego Wysokość przyznanej 

dotacji ( w zł) 

1. Ochotnicza Straż  Pożarna 

w  Sławnie 
Rodzaj  zadania : zadania  obejmujących 

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 

ochronę przeciwpożarową -  przygotowanie  

i  przeprowadzenie manewrów strażackich; 
 Tytuł zadania:„Dbamy o porządek  

i bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę 

przeciwpożarową ” 

3.000,00 

2. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Prymusowej Woli 
Rodzaj zadania:  zadania z zakresu oświaty i 

wychowania -zorganizowanie imprez 

edukacyjnych i konkursów dla dzieci  

i młodzieży    szkolnej 
 tytuł zadania: „ Konkurs  edukacyjny –Gmina 

Sławno moja mała ojczyzna ”  

 

2.000,00 

 

Program dopuszczał  również  możliwość zlecenia zadania publicznego   

na wniosek organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu ofert  

w trybie tzw. małych grantów, jednak  w 2013 roku nie wpłynęły wnioski organizacji 

pozarządowych na realizacje zadań  publicznych w tym trybie. Organizacje pozarządowe 

oraz podmioty programu nie złożyły również z własnej  inicjatywy wniosków o 

realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.  

Realizacja zadań   z zakresu upowszechniania kultury fizycznej : 

W dniu   7 lutego 2013 r. Zarządzeniem Nr 4/13 Wójt Gminy Sławno  ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury 

fizycznej w Gminie Sławno w 2013 r.  Zarządzenie  oraz ogłoszenie o konkursie ukazało 

się w dniu 8 lutego 2013 r. na stronie internetowej www.ugslawno.pl, w biuletynie 

informacji publicznej oraz na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie. Termin  

składania ofert wyznaczono na dzień  4 marca 2013r do godziny 12.00. 

W wyznaczonym okresie wpłynęły 4  oferty ,których oceny pod względem formalnym  

i merytorycznym  dokonała  powołana przez Wójta Gminy  Komisja konkursowa.  

W wyniku postępowania  konkursowego  na realizację zadań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej w roku 2013  przyznano  następujące dotacje: 

 

1)„ Stowarzyszeniu Taekwondo Paradyż” Stowarzyszenie „ Taekwondo Paradyż”   

realizowało  zadanie publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Sławno  

w 2013 r. poprzez popularyzację zajęć   z taekwondo oraz organizację współzawodnictwa 

sportowego w taekwondo dzieci i młodzieży  tytuł zadania: „ Popularyzacja zajęć   

http://www.ugslawno.pl/
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z taekwondo”. Na realizację zadania Stowarzyszenie  otrzymało wsparcie finansowe 

Gminy Sławno w formie dotacji w wysokości  4.050,00 zł. W ramach tego zadania  

Stowarzyszenie  zorganizowało systematyczne zajęcia z taekwondo ( dwa razy  

w tygodniu) dla  dzieci młodzieży  z  terenu gminy Sławno. Systematyczne  zajęcia 

organizowane  były  w sali  gimnastycznej  przy Publicznej szkole Podstawowej im. 

Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. Na zajęciach  uczestnicy poznawali  tajniki  

taekwondo  pod czujnym okiem  trenerów , jak również  uczestniczyli w różnych 

zawodach organizowanych  w tej dyscyplinie.  

2) Międzyszkolnemu  Uczniowskiemu Klubowi  Sportowemu „ OLIMPIJCZYK”.Na 

realizację zadania publicznego p.n. Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Sławno 

w 2013 r. poprzez  organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

oraz organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych o charakterze gminnym i 

ponad gminnym „ Młodzi sportowcy na start”  klub otrzymał dotację w wysokości 

10.000,00 zł.  

W ramach tego zadania MUKS „OLIMPIJCZYK” zorganizował liczne zawody 

międzyszkolne oraz i umożliwił udział uczniów ze wszystkich szkół podstawowych oraz 

gimnazjów z  terenu gminy Sławno w wielu zawodach sportowych na różnych 

szczeblach rywalizacji. Łącznie  „ MUKS OLIMPIJCZYK” w ramach otrzymanej dotacji  

zorganizował 7 zawodów gminnych  w różnych dyscyplinach sportu,  oraz  zorganizował 

udział w 19  zawodach na wyższych szczeblach rywalizacji sportowej.    

3) Ludowemu  Klubowi  Kolarskiemu  „ LUKS Sławno”-  na realizację zadania  

powierzonego przez Gminę Sławno „ Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego 

trybu życia  wśród dzieci i młodzieży  p.n. Wyłaniamy kolarskie talenty” udzielono 

dotacji 45.000,00 . W ramach zadania LKK LUKS  „ Sławno”   przeprowadzał  szkolenie 

dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo  w zakresie kolarstwa. W tym celu Klub 

zatrudniał instruktora kolarstwa , który przeprowadzał nabór uczestników  

i systematyczne treningi. Najbardziej wytrwali  i uzdolnieni uczestnicy mieli możliwość  

spróbować swych umiejętności na zawodach kolarskich na terenie całego kraju.  

W ramach zadania uczestniczyli w licznych   zawodach i wyścigach. Systematyczna 

praca szkoleniowa znalazła odzwierciedlenie w sukcesach zawodników, którzy  osiągnęli 

wysokie wyniki sportowe  w wyścigach ogólnopolskich, często stając na podium  

i zdobywając  liczne medale i trofea.  

4)Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachorzowie Kolonii na realizację zadania : 

Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2013 r  poprzez organizację 

współzawodnictwa sportowego członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

tytuł zadania  „ Turniej Tenisa Stołowego” gmina udzieliła dotacji w kwocie 1.500,00 zł.  

W ramach realizacji zadania OSP zorganizowała turniej tenisa stołowego w  

miejscowości Zachorzów w dniu  7 kwietnia 2013, w którym  rywalizowali  członkowie 

OSP z 7 jednostek OSP i 11 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ( 5 dziewczęcych + 6 

chłopców) z terenu Gminy Sławno. Celem zadania była: popularyzacja różnych 
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dyscyplin sportowych, rozwijanie aktywności  sportowej Ochotniczych Straży 

Pożarnych, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

integracja środowiska strażackiego poprzez sport, podnoszenie  i kształtowanie  

sprawności fizycznej strażaków, czy też wreszcie rozszerzenie oferty adresowanej do 

OSP w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu.  

II. Realizacja zadań  publicznych  obejmujących  porządek i bezpieczeństwo 

publiczne  z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz  zadań z zakresu  oświaty  

i wychowania  

W dniu   22 lutego 2013 r. Zarządzeniem Nr 8/13 Wójt Gminy Sławno  ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w Gminie Sławno w zakresie :   zadań 

obejmujących  porządek i bezpieczeństwo publiczne  z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania. Zarządzenie  ukazało się 

na stronie internetowej www.ugslawno.pl, w biuletynie informacji publicznej oraz na  

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie. Termin  składania ofert wyznaczono na dzień  

22 marca 2013 r. do godz. 12.00.W wyznaczonym okresie wpłynęły dwie  oferty, których 

oceny dokonała  powołana przez Wójta Gminy Komisja konkursowa. W wyniku 

postępowania konkursowego  udzielono dotacji: 

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie - na zadanie  pod nazwą „ Uczymy się dbać  

o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę przeciwpożarową” udzielono dotacji  

w kwocie 3.000,00 zł.  W  ramach zadania  oferent zorganizował  manewry  strażackie  

w dniu 16 czerwca 2013 r. w Sławnie. Podczas rywalizacji drużyn pożarniczych  licznie 

zgromadzeni kibice- mieszkańcy gminy mogli nauczyć się jak należy postępować  

w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz bliżej poznać tajniki strażackiej 

służby. Mogli wreszcie się nauczyć, w jaki sposób szybko i efektywnie udzielać pomocy 

innym. 

2/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Prymusowej Woli- na zadanie  pod nazwą „ 

Konkurs  edukacyjny –Gmina Sławno moja mała ojczyzna ” gmina  udzieliła dotacji w 

kwocie 2.000,00 zł.  W  ramach zadania  oferent zorganizował  imprezę edukacyjną i 

konkursów dla dzieci i młodzieży    szkolnej w miejscowości Prymusowa Wola. Konkurs 

edukacyjny – Gmina Sławno – moja mała ojczyzna” adresowany był do dzieci i 

młodzieży szkolnej  zrzeszonej w MDP. Obejmował   konkursy szkolne i finał  gminny. 

W programie uczestniczyły  dzieci i młodzież z 5 szkół, tj. Kamienia, Kunic, Sławna, 

Prymusowej Woli i Szadkowic.   

FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ:  

Współpraca pozafinansowa Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi opierała się 

na : 

 Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków. W roku 2013 Wójt Gminy 

Sławno przeprowadził wiele spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Były to spotkania tematyczne ( z przedstawicielami stowarzyszeń ochrony 

http://www.ugslawno.pl/
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przeciwpożarowej, sportowych, Stowarzyszenia Gminy Sławno „ Tradycja i Rozwój”, 

czy też Gminnego  Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sławnie  

w ramach którego działają Koła Gospodyń Wiejskich). Na tych spotkaniach 

wymieniano informację o planowanych kierunkach działalności i wypracowywano 

system współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. Omawiane były 

najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju Gminy Sławno.  

 Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

wymienionymi w ar.3,ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych  w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 Gmina konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych 

dotyczących sfer współpracy . Konsultacji został poddany projekt Programu 

Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami 

wymienionymi w art.3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.  

 Konsultacje prowadzone były zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sławno  

Nr LI/335/10 w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 Publikowaniu informacji na stronie internetowej gminy ( zamieszczano  informacje 

dotyczących działalności  organizacji pozarządowych : Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Klubów Sportowych, Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Sławnie w ramach którego działają Koła Gospodyń Wiejskich.  

W ramach współpracy pozafinansowej organizacje  przesyłały  do Referatu Oświaty, 

Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu informacje na temat różnorodnych działań, 

które zamieszczane były na stronie internetowej gminy www.ugslawno.pl  

W ten sposób Gmina Sławno promowała i pomagała w tworzeniu dobrego wizerunku 

organizacji pozarządowych. 

 Nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń i lokali, i obiektów będącymi własnością 

gminy na organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, itp. ( np. udostępnianie lokali na 

zebrania Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Związku Kombatantów, sportowców, 

nieodpłatne użyczenie działek  na zawody kolarskie w ramach współpracy z LKK 

LUKS „SŁAWNO”,  

 Udostępnianiu środków transportu dla organizacji pozarządowych w celu przejazdu 

na zawody, spotkania i inne wyjazdy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy  

w sprawie  zasad wykorzystania autobusów gminnych. 

 Obejmowanie patronatem  honorowym Wójta Gminy Sławno imprez  

organizowanych przez stowarzyszenia ( przykładem może być objęcie patronatem  

Ogólnopolskich zawodów  w Kolarstwie Górskim „ O Puchar Wójta Gminy Sławno” 

Tadeusza Wojciechowskiego „ Sandsone MTB Race” organizowanych przez Ludowy 

klub Kolarski „LUKS Sławno”, czy też Mikołajkowego Turnieju Rodzinnych Trójek 

Siatkarskich „ O Puchar Wójta Gminy Sławno” , którego organizatorem był UKS 

KAZIUK w Szadkowicach). 
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 Doradztwie i udzielaniu przez pracowników Urzędu Gminy w Sławnie, pomocy 

merytorycznej organizacjom w realizacji zadań (pomoc w opracowaniu dokumentów 

statutowych organizacji, pomoc w sporządzaniu   sprawozdań)  

 Udzielaniu  pomocy w pozyskiwaniu  środków  finansowych  na realizację zadań 

publicznych  z innych źródeł niż dotacja gminy ( pomoc przy sporządzaniu wniosków  

o środki zewnętrzne) 

                Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok 

współpracy gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca dotyczyła sfery zadań  publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. 

Współpraca, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, odbywała się w oparciu o 

podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz 

wskazanych w sprawozdaniu informacji można stwierdzić, że aktywnie działające 

organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na wiele potrzeb 

społeczności lokalnej. Sukcesem należy uznać fakt, iż opracowany i uchwalony 

roczny program współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postrzegany jest coraz 

częściej jako skuteczne narzędzie realizacji inicjatyw sektora obywatelskiego. 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy  Sławno 

                                                                                                                                      Tadeusz  Wojciechowski 

 

  

 


