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Wprowadzenie 

 

Rada Gminy Obrowo, uchwałą Nr
„Roczny Program Współpracy Gminy Obrowo 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
wolontariacie na rok 2021”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z zapisów ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
1057), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Celami współpracy z organizacjami pozarząd

a) wzmocnienie potencjału organizacji,
b) rozwijanie partnerstwa publiczno 
c) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość 

społeczeństwa obywatelskiego.

Celem głównym programu było bud
samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Zakładanym rezultatem współpracy było zwiększenie 
skuteczności i efektywności działań związanych
partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów

Przedmiotem współpracy z organizacjami w 2021 r. były liczne przedsięwzięcia 
podejmowane przez organizacje pozarządowe, które spełniały łącznie następujące warunki:
-  obie strony wyrażały wolę współpracy (współpraca była
i przedsięwzięć inicjowanych przez władze  samorządowe oraz zgłaszanych przez organizacje),
-  efekt przedsięwzięcia oddziaływał na korzyść mieszkańców gminy Obrowo.

 
Program współpracy Gminy Obrowo z organizacjam

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2021 w rozdziale  VI pn. określił formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami poprzez współpracę o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rada Gminy Obrowo, uchwałą Nr XXIII/188/2020z dnia 27 listopada 2020 r., przyjęła
„Roczny Program Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
wolontariacie na rok 2021”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z zapisów ustawy z dnia 

003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Celami współpracy z organizacjami pozarządowymi było przede wszystkim: 

wzmocnienie potencjału organizacji, 
rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego, 
wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość 

obywatelskiego. 

Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi. Zakładanym rezultatem współpracy było zwiększenie 

skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost 
rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Przedmiotem współpracy z organizacjami w 2021 r. były liczne przedsięwzięcia 
podejmowane przez organizacje pozarządowe, które spełniały łącznie następujące warunki:

obie strony wyrażały wolę współpracy (współpraca była nawiązana zarówno wokół projektów 
przedsięwzięć inicjowanych przez władze  samorządowe oraz zgłaszanych przez organizacje),
efekt przedsięwzięcia oddziaływał na korzyść mieszkańców gminy Obrowo. 

Program współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

określił formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami poprzez współpracę o charakterze finansowym oraz o charakterze niefinansowym. 
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XXIII/188/2020z dnia 27 listopada 2020 r., przyjęła 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z zapisów ustawy z dnia 

Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów 

wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość 

e partnerstwa pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi. Zakładanym rezultatem współpracy było zwiększenie 

realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost 

Przedmiotem współpracy z organizacjami w 2021 r. były liczne przedsięwzięcia 
podejmowane przez organizacje pozarządowe, które spełniały łącznie następujące warunki: 

ązana zarówno wokół projektów 
przedsięwzięć inicjowanych przez władze  samorządowe oraz zgłaszanych przez organizacje), 

pozarządowymi i podmiotami, 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

określił formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
kterze finansowym oraz o charakterze niefinansowym.  



 

  

I. Organizacje pozarządowe na terenie gminy Obrowo

Na terenie gminy Obrowo 

 kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe), 

 jednostki ochotniczych straży pożarnych, 

 kluby seniora,  

 stowarzyszenia,  

 koła,  

 fundacje.  

Na terenie gminy w roku 2021 funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe:

1. Kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe):
a) Klub Sportowy „Orzeł Głogowo”,
b) Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo, 
c) Akademia Karate Tradycyjnego „Budo” Osiek nad Wisłą,
d) Uczniowski Klub Sportowy 
e) Uczniowski Klub Sportowy 
f) Toruński Klub Karate 
g) Klub Sportowy „Impact Obrowo”,
h) Uczniowski Klub Sportowy 
i) Uczniowski Klub Sportowy 
j) Uczniowski Klub Sportowy 
k) Klub Sportowy „Tygrysy” 
l) Ludowy Klub Sportowy „Start” w Brzozówce, 
m) Uczniowski Klub Sportowy 
n) Klub Jeździecki „Caruso” w Sąsiecznie, 
o) Szkoła Pływania „Manta” 
p) Klub Sportowy „Wisła Osiek”.

 
2. Koła i Stowarzyszenia: 

a) Kółko Rolnicze w Łążynie II,
b) Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno

w Zębowie, 
c) Kółko Rolnicze w Brzozówce,
d) Obywatelski Komitet Pomocy Dzieciom w Obrowie,
e) Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie,
f) Stowarzyszenie „Towarzystwo Rozwoju Gmin” w Obrowie,
g) Kółko Rolnicze w Skrzypkowie,
h) Kółko Rolnicze w Dob
i) Kółko Rolnicze w Zębówcu,
j) Kółko Rolnicze w Szembekowie,
k) Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce,
l) Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza 

Szkoła”, 
m) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kraina
n) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Jeden Świat” w Zawałach,

Organizacje pozarządowe na terenie gminy Obrowo 

Na terenie gminy Obrowo prowadzą aktywną działalność: 

kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe),  

jednostki ochotniczych straży pożarnych,  

Na terenie gminy w roku 2021 funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe:

Kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe): 
Klub Sportowy „Orzeł Głogowo”, 

czniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo,  
Akademia Karate Tradycyjnego „Budo” Osiek nad Wisłą, 
Uczniowski Klub Sportowy „Feniks Obrowo”, 
Uczniowski Klub Sportowy „A&W Team Obrowo”, 
Toruński Klub Karate – DO „Ronin”, 
Klub Sportowy „Impact Obrowo”, 

i Klub Sportowy „Florian” w Dobrzejewicach, 
Uczniowski Klub Sportowy „Jordan Obrowo”, 
Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Łążynie II przy SP w Łążynie II
Klub Sportowy „Tygrysy” – Głogowo, 
Ludowy Klub Sportowy „Start” w Brzozówce,  
Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Brzozówce,   
Klub Jeździecki „Caruso” w Sąsiecznie,  

ła Pływania „Manta” – Głogowo,  
Klub Sportowy „Wisła Osiek”. 

Kółko Rolnicze w Łążynie II, 
Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla demokracji” 

Kółko Rolnicze w Brzozówce, 
Obywatelski Komitet Pomocy Dzieciom w Obrowie, 
Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie,
Stowarzyszenie „Towarzystwo Rozwoju Gmin” w Obrowie, 
Kółko Rolnicze w Skrzypkowie, 
Kółko Rolnicze w Dobrzejewicach, 
Kółko Rolnicze w Zębówcu, 
Kółko Rolnicze w Szembekowie, 
Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce,
Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kraina Uśmiechu” w Łążynie II,
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Jeden Świat” w Zawałach, St
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Na terenie gminy w roku 2021 funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe: 

„Park” w Łążynie II przy SP w Łążynie II, 

owe „Edukacja dla demokracji” 

Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie, 

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce, 
Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza 

Uśmiechu” w Łążynie II, 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Jeden Świat” w Zawałach, 



 

  

o) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą,
p) Stowarzyszenie Nasze Silno,
q) Stowarzyszenie Przyjaciół Brzozówki, 
r) Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin

i Niepełnosprawnych „Miś Uszatek” w Oborach,
s) Stowarzyszenie Wędkarskie Osiek,
t) Stowarzyszenie „Fabryka Aktywności” w Silnie,
u) Koło Gospodyń Wiejskich w Oborach,
v) Stowarzyszenie „Cesteka” w Dzikowie, 
w) Stowarzyszenie Inna Wieś Stajenczynki,
x) Stowarzyszenie Kurs Na Obrowo,
y) Stowarzyszenie Vis Vitalis w Osieku nad Wisłą,
z) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie BAZA IV w Brzozówce,
aa) Stowarzyszenie „Historia Naszej Ziemi” w Dzikowie,
bb) Stowarzyszenie o charakterze strzelecki

w Głogowie. 
 

3. Kluby seniora: 
a) Klub Seniora „Sami Swoi”
b) Klub Seniora „Przyjaciele z Głogowa”.

 
4. Ochotnicze Straże Pożarne:

a) Ochotnicza Straż Pożarna Zawały,
b) Ochotnicza Straż Pożarna Kawęczyn,
c) Ochotnicza Straż Pożarna Szembekowo,
d) Ochotnicza Straż Pożar
e) Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzejewice,
f) Ochotnicza Straż Pożarna Osiek nad Wisłą,
g) Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Obrowie.

 
5. Fundacje: 

a) Fundacja „Feniks” 
b) Fundacja „Pokonać Alergię” 
c) Fundacja „Klucz” 
d) Fundacja Krzysztofa Czerepiuka 
e) Fundacja „Łopacińskich Świat” 
f) Fundacja „Katharsis” 
g) Fundacja Ubuntu. Jestem, ponieważ jesteśmy 
h) Fundacja „Trybik” 

 

II. Współpraca o charakterze
publicznych) 

     Współpraca o charakterze finansowym Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą, 
Stowarzyszenie Nasze Silno, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzozówki,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Dzieci ze Spe

Niepełnosprawnych „Miś Uszatek” w Oborach, 
Stowarzyszenie Wędkarskie Osiek, 
Stowarzyszenie „Fabryka Aktywności” w Silnie, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Oborach, 
Stowarzyszenie „Cesteka” w Dzikowie,  
Stowarzyszenie Inna Wieś Stajenczynki, 
Stowarzyszenie Kurs Na Obrowo, 
Stowarzyszenie Vis Vitalis w Osieku nad Wisłą, 

Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie BAZA IV w Brzozówce,
Stowarzyszenie „Historia Naszej Ziemi” w Dzikowie, 
Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „

Klub Seniora „Sami Swoi”, 
Klub Seniora „Przyjaciele z Głogowa”. 

Ochotnicze Straże Pożarne: 
Ochotnicza Straż Pożarna Zawały, 
Ochotnicza Straż Pożarna Kawęczyn, 
Ochotnicza Straż Pożarna Szembekowo, 
Ochotnicza Straż Pożarna Łążynek, 
Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzejewice, 
Ochotnicza Straż Pożarna Osiek nad Wisłą, 
Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Obrowie. 

Fundacja „Feniks” – Silno, 
Fundacja „Pokonać Alergię” – Głogowo, 
Fundacja „Klucz” – Zawały, 
Fundacja Krzysztofa Czerepiuka – „Słoneczny Promyk” – Głogowo,
Fundacja „Łopacińskich Świat” – Brzozówka, 
Fundacja „Katharsis” – Osiek nad Wisłą, 
Fundacja Ubuntu. Jestem, ponieważ jesteśmy – Obrowo,  
Fundacja „Trybik” – Brzozówka. 

Współpraca o charakterze finansowym (w tym poprzez zlecanie realizacji zadań 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji 
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i Dzieci ze Spektrum Autyzmu 

Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie BAZA IV w Brzozówce, 

m i kolekcjonerskim „SNAJPER” 

Głogowo, 

finansowym (w tym poprzez zlecanie realizacji zadań 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji 



 

  

zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego 
konkursu ofert. Na zadania zrealizowane w 2021 r. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert.
wpłynęły 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego, które zostały 
poddane konsultacjom oraz zostały zawarte umowy do złożonych ofert na realizację zadania 
publicznego.  

 W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, Wójt Gminy Obrowo powołał Komisję 
Konkursową, która dokonała rozstrzygnięcia konkurs
związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 roku 
przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w w/w zakresie. 

Podsumowanie przeprowadzonego 
publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod 
nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” przedstawia poniższa tabela:

Lp Numer i nazwa konkursu 
Ilość 

złożonych 
ofert

1. 

Otwarty konkurs ofert nr 
1/2021 pod nazwą 

„Upowszechnianie kultury 
fizycznej i rozwój sportu” 

8

 

Liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz podmiotów, którym przyznano wsparcie w 2021 roku: 

Lp. Nazwa podmiotu 

1. Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo 
2. Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Osiek nad Wisłą
3. Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

4. Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”
5. UKS A&W TEAM Obrowo 
6. Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

7. Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

8. Klub Sportowy „IMPACT OBROWO”

  

Przeznaczone środki na realizację zadań publicznych w ramach konkursu w 2021 roku 
wyniosły 170 000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 165

Złożone zostały 2 uproszczone oferty na realizację zadania publicz
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 
poz. 1057 ze zm.). Dotowaniu podlegały zadania:  Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, 
niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozów
wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie, 
w kwocie łącznej 20.000,00 zł.  

 
III. Współpraca o charakterze niefinansowym:

W 2021 r. współpraca niefinansowa obejmowała przede wszystkim działan
oraz konsultację aktów normatywnych. 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego 
konkursu ofert. Na zadania zrealizowane w 2021 r. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert.
wpłynęły 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego, które zostały 
poddane konsultacjom oraz zostały zawarte umowy do złożonych ofert na realizację zadania 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, Wójt Gminy Obrowo powołał Komisję 
Konkursową, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 roku 
przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w w/w zakresie.  

Podsumowanie przeprowadzonego otwartego konkurs ofert nr 1/2021na wykonanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod 
nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” przedstawia poniższa tabela:

Ilość 
złożonych 

ofert 

Ilość 
wybranych 

ofert do 
realizacji 

Ilość ofert 
zrealizowanych z 
wykorzystaniem 

pełnej kwoty 
dotacji 

Ilość 
podmiotów, 

które 
złożyły 
oferty 

Ilość 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację

8 8 7 8 

Liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz podmiotów, którym przyznano wsparcie w 2021 roku:  

Kwota przyznanej dotacji

 
Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Osiek nad Wisłą 
Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo 

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO” 

DO „RONIN” 

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” 

Klub Sportowy „IMPACT OBROWO” 

Razem 

Przeznaczone środki na realizację zadań publicznych w ramach konkursu w 2021 roku 
czego wykorzystana została kwota 165 630,91 zł.  

Złożone zostały 2 uproszczone oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy 
nia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 

57 ze zm.). Dotowaniu podlegały zadania:  Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, 
niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozów
wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie, 

 

Współpraca o charakterze niefinansowym: 

W 2021 r. współpraca niefinansowa obejmowała przede wszystkim działan
aktów normatywnych.  
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publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego 
konkursu ofert. Na zadania zrealizowane w 2021 r. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert. Ponadto 
wpłynęły 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego, które zostały uznane za celowe, 
poddane konsultacjom oraz zostały zawarte umowy do złożonych ofert na realizację zadania 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, Wójt Gminy Obrowo powołał Komisję 
u ofert na wykonanie zadań publicznych 

realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 roku 

ert nr 1/2021na wykonanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod 
nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” przedstawia poniższa tabela: 

Ilość 
podmiotów, 

którym 
przyznano 

dotację 

Wysokość 
przeznaczonych 

środków 

8 170 000,00 zł 

Kwota przyznanej dotacji 

55 000,00 
11 000,00 
39 900,00 

4 000,00 
30 000,00 
18 000,00 

5 100,00 

7 000,00 

170 000,00 

Przeznaczone środki na realizację zadań publicznych w ramach konkursu w 2021 roku 

nego w trybie art. 19a ustawy 
nia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 

57 ze zm.). Dotowaniu podlegały zadania:  Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, 
niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozówce oraz Spotkanie 
wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie, 

W 2021 r. współpraca niefinansowa obejmowała przede wszystkim działania informacyjne 



 

  

Gmina Obrowo realizowała w 2021 r. szeroką działalność informacyjną
wymiany informacji z organizacjami. 
informacji o wydarzeniach, ich aktywną
organizacji wydarzeń. Informacje 
informacyjnymi -  za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo, kwartalnika 
samorządowego „Kurier Obrowa”, strony promocyjnej na Facebooku oraz strony internetowej 
urzędu, a także podczas spotkań i wydarzeń.

W myśl zasady konsultowania z organizacjami pozarząd
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono konsultację aktu „Roczny 
współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmi
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 
    Wzmacnianie organizacji działających na terenie gminy Obrowo w 2021 r., poza wsparciem 

finansowym, odbywało się poprzez całoroczne szerokie ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne. 

 
IV. Pozostałe formy współpracy

W 2021 r. wsparcie klubów sportowych opiera
opisanych w rozdziale II niniejszego sprawozdania oraz zapewnieniu i dbałości o zaplecze 
meczowo-treningowe, a także promocję lokalną i
kluby także użyczając bazy lokalowe
zabezpieczała trasy, udostępniała
udostępniała wyposażenie i sprzęt
potrzebami treningowymi. Pozyskiwane przez kluby w
w funkcjonowanie i umożliwienie rywalizacji klubom na różnych szczeblach rozgrywek.

Gmina Obrowo w miarę posiadanych zasobów lokalowych
inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe
które oddziałują korzystnie na aktywność mieszkańców gminy Obrowo
działania oraz zobowiązania finansowe celem zabezpieczenia kolejnych obiektów. 
w tym przede wszystkim świetlice wiejskie oraz remizy 
Łążynku, Stajenczynkach, Brzozówce, Silnie, Kawęczynie, Zawałach, Osieku nad Wisłą, 
Szembekowie, Zębowie oraz w
w celu organizacji szkoleń, posiedzeń, zebrań, kursów, treningów, konkursów, ćwiczeń, prelekcji, 
warsztatów, prób, koncertów, spotkań chóru
kolejny obiekt – Świetlica Wiejska w 
znalazły przestrzeń do swoich aktywności.

Gmina Obrowo w ramach posiadanych możliwości wielokrotnie w 2021 r. zapewniała 
środki transportu dla organizacji wyrażających taką potrzebę. 

 W 2021 r. Gmina 
współfinansowania przedsięwzięć lokalnych stowarzyszeń
wpisowych. Na podstawie zapisów ustawy o finansowaniu za
w 2021 r. systematycznie Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno
demokracji” w Zębowie – kwota przekazana w

Obrowo realizowała w 2021 r. szeroką działalność informacyjną
wymiany informacji z organizacjami. Działanie było realizowane poprzez wymianę bieżących 

h aktywną promocję przez gminę oraz udzielanie 
Informacje ze strony gminy przekazywane były dostępnymi kanałami 

za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo, kwartalnika 
samorządowego „Kurier Obrowa”, strony promocyjnej na Facebooku oraz strony internetowej 

, a także podczas spotkań i wydarzeń. 

W myśl zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono konsultację aktu „Roczny 
współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

Wzmacnianie organizacji działających na terenie gminy Obrowo w 2021 r., poza wsparciem 
finansowym, odbywało się poprzez całoroczne szerokie ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne. 

Pozostałe formy współpracy 

sparcie klubów sportowych opierało się nie tylko na przyznawaniu dotacji 
rozdziale II niniejszego sprawozdania oraz zapewnieniu i dbałości o zaplecze 

treningowe, a także promocję lokalną i ponadlokalną klubów. Gmina Obrowo wspiera
bazy lokalowej oraz zapewniała zabezpieczenie organizacyjne

udostępniała infrastrukturę sportową, w tym gminnych placówek oświatowych, 
wyposażenie i sprzęt na organizację różnych przedsięwzięć klubów

ozyskiwane przez kluby wsparcie stanowi istotny wkład 
funkcjonowanie i umożliwienie rywalizacji klubom na różnych szczeblach rozgrywek.

w miarę posiadanych zasobów lokalowych zapewniała bazę
przez organizacje pozarządowe i inne wymienione w ustawie 

oddziałują korzystnie na aktywność mieszkańców gminy Obrowo. Podejmowała także kolejne 
działania oraz zobowiązania finansowe celem zabezpieczenia kolejnych obiektów. 
w tym przede wszystkim świetlice wiejskie oraz remizy ochotniczych straży pożarnych:
Łążynku, Stajenczynkach, Brzozówce, Silnie, Kawęczynie, Zawałach, Osieku nad Wisłą, 
Szembekowie, Zębowie oraz w Obrowie były wykorzystywane przez organizacje 

celu organizacji szkoleń, posiedzeń, zebrań, kursów, treningów, konkursów, ćwiczeń, prelekcji, 
, spotkań chóru i konferencji. W roku 2021 został oddany do użytku 

Świetlica Wiejska w Sąsiecznie, w której liczne organizacje lokalne
przestrzeń do swoich aktywności. 

Gmina Obrowo w ramach posiadanych możliwości wielokrotnie w 2021 r. zapewniała 
środki transportu dla organizacji wyrażających taką potrzebę.  

 Obrowo wspierała organizacje także w ramach doraźnego 
współfinansowania przedsięwzięć lokalnych stowarzyszeń: ponoszenia składek członkowskich, opłat 

a podstawie zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotowane było 
cznie Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla 

kwota przekazana w 2021 r. wynosi 693.714,88 zł. St
ro
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Obrowo realizowała w 2021 r. szeroką działalność informacyjną opartą na zasadzie 
Działanie było realizowane poprzez wymianę bieżących 

oraz udzielanie informacji przy 
dostępnymi kanałami 

za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo, kwartalnika 
samorządowego „Kurier Obrowa”, strony promocyjnej na Facebooku oraz strony internetowej 

owymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono konsultację aktu „Roczny Program 

otami, o których mowa w art. 3 
 

Wzmacnianie organizacji działających na terenie gminy Obrowo w 2021 r., poza wsparciem 
finansowym, odbywało się poprzez całoroczne szerokie ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne.  

rzyznawaniu dotacji 
rozdziale II niniejszego sprawozdania oraz zapewnieniu i dbałości o zaplecze 

ponadlokalną klubów. Gmina Obrowo wspierała 
zabezpieczenie organizacyjne m.in. 

, w tym gminnych placówek oświatowych, 
na organizację różnych przedsięwzięć klubów – poza bieżącymi 

sparcie stanowi istotny wkład 
funkcjonowanie i umożliwienie rywalizacji klubom na różnych szczeblach rozgrywek. 

ała bazę lokalową dla 
inne wymienione w ustawie podmioty, 

Podejmowała także kolejne 
działania oraz zobowiązania finansowe celem zabezpieczenia kolejnych obiektów. Gminne obiekty, 

ochotniczych straży pożarnych: w Łążynie, 
Łążynku, Stajenczynkach, Brzozówce, Silnie, Kawęczynie, Zawałach, Osieku nad Wisłą, 

z organizacje lokalne m.in. 
celu organizacji szkoleń, posiedzeń, zebrań, kursów, treningów, konkursów, ćwiczeń, prelekcji, 

i konferencji. W roku 2021 został oddany do użytku 
Sąsiecznie, w której liczne organizacje lokalne i grupy 

Gmina Obrowo w ramach posiadanych możliwości wielokrotnie w 2021 r. zapewniała 

wspierała organizacje także w ramach doraźnego 
składek członkowskich, opłat 

dań oświatowych dotowane było 
Oświatowe „Edukacja dla 

 Wsparcie realizacji 



 

  

zadań z zakresu profilaktyki zapewniała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, przyznająca środki finansowe na właściwe działania o charakterze przeciwdziałania 
uzależnieniom na podstawie złożonych wniosków.

Gmina Obrowo aktywnie współpracowała w 2021 r.
Działania „Podgrodzie Toruńskie”. W 2021 r. zakończył się kompleksowy remont obiektu świetlicy 
wiejskiej w Sąsiecznie, współfinansowany ze środków stowarzyszenia. Ponadto gmina Obrowo 
systematycznie przez 2021 r. 
spójności podejmowanych decyzji, wzmacniania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzym
właściwości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w formie dofinansowania lub 
finansowania zakupu wyposażenia, umundurowania, dbałości o zaplecze techniczne i
mobilności (w 2021 r. był to zakup umundurowania, 

V. Podsumowanie 

Współpraca Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami opierała 
się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, part
konkurencji oraz jawności. 

Zgodnie z zasadą pomocniczości 
i innym podmiotom w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty 
odrębność organizacyjną i suwerenność
i organizacje pozarządowe zachow
suwerenności organizacji – gmina 
Obrowo wykorzystując dostępne możliwości finansowe, organizacyjne i merytoryczne wspierała 
inicjatywy oddolne, wychodzące od organizacji pozarządowych
opierały się na zasadzie partnerstwa, która zakłada 

W celu zapewnienia przejrzystości i zachowania efektywności realizacji 
gmina Obrowo stosuje transparentne 
przez organizacje pozarządowe (np. 
 Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych, 
równego traktowania podmiotów w
wszystkich zainteresowanych). 
jawności oraz uczciwej konkuren

 
 
 

zadań z zakresu profilaktyki zapewniała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
nająca środki finansowe na właściwe działania o charakterze przeciwdziałania 

uzależnieniom na podstawie złożonych wniosków.  

tywnie współpracowała w 2021 r. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania „Podgrodzie Toruńskie”. W 2021 r. zakończył się kompleksowy remont obiektu świetlicy 
wiejskiej w Sąsiecznie, współfinansowany ze środków stowarzyszenia. Ponadto gmina Obrowo 
systematycznie przez 2021 r. współpracowała ze stowarzyszeniem w zakresie wzmacniania 
spójności podejmowanych decyzji, wzmacniania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymywały regularne wsparcie finansowe i pozafinansowe 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w formie dofinansowania lub 

finansowania zakupu wyposażenia, umundurowania, dbałości o zaplecze techniczne i
mobilności (w 2021 r. był to zakup umundurowania, motopompy pożarniczej, samochodu, 

Współpraca Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami opierała 
się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

Zgodnie z zasadą pomocniczości samorząd udzielał pomocy organizacjom pozarządowym 
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty 

suwerenność organizacji pozarządowych i innych podmiotów
organizacje pozarządowe zachowywały niezależność organizacyjną i decyzyjną

gmina nie wywierała wpływu na kierunki ich aktywności.
Obrowo wykorzystując dostępne możliwości finansowe, organizacyjne i merytoryczne wspierała 

ychodzące od organizacji pozarządowych. Relacje gmina
opierały się na zasadzie partnerstwa, która zakłada współpracę równorzędnych podmiotów

zapewnienia przejrzystości i zachowania efektywności realizacji 
transparentne procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe (np. stosuje procedurę konkursową, publikuje ważne informacje 
cznej, na stronach internetowych, w innych miejscach, 

podmiotów w zakresie realizowanych działań (np. upublicznia informacje dla 
. Poprzez ten model postępowania zostały spełnione

jawności oraz uczciwej konkurencji.  
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zadań z zakresu profilaktyki zapewniała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
nająca środki finansowe na właściwe działania o charakterze przeciwdziałania 

ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania „Podgrodzie Toruńskie”. W 2021 r. zakończył się kompleksowy remont obiektu świetlicy 
wiejskiej w Sąsiecznie, współfinansowany ze środków stowarzyszenia. Ponadto gmina Obrowo 

zakresie wzmacniania 
spójności podejmowanych decyzji, wzmacniania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. 

finansowe i pozafinansowe według 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w formie dofinansowania lub 

finansowania zakupu wyposażenia, umundurowania, dbałości o zaplecze techniczne i zapewnienie 
samochodu, itp.).  

Współpraca Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami opierała 
nerstwa, efektywności, uczciwej 

pomocy organizacjom pozarządowym 
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty lokalnej. Uznając 

i innych podmiotów, gmina 
organizacyjną i decyzyjną (bez naruszania 

nie wywierała wpływu na kierunki ich aktywności. Gmina 
Obrowo wykorzystując dostępne możliwości finansowe, organizacyjne i merytoryczne wspierała 

Relacje gmina – organizacje 
współpracę równorzędnych podmiotów.  

zapewnienia przejrzystości i zachowania efektywności realizacji zadań publicznych 
procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych 

uje ważne informacje 
w innych miejscach, itp.) oraz zasadę 

(np. upublicznia informacje dla 
zostały spełnione także zasady 


