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WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 5a ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Miasta 
Człuchowa przedstawia sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Miejskiej Człuchów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2013 roku". 

Program został przyjęty przez Radę Miejską w Człuchowie uchwałą 
Nr XXIX. 186.2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Określa on cele, formy, zasady i priorytetowe 
obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, a także podmioty odpowiedzialne 
za realizację Programu oraz sposoby oceny jego wykonania. 

Prace nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego w 2013 roku" rozpoczęto w 10 października 2012 r., poprzez wydanie 
Zarządzenie Nr 0050.124.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu 
współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2013 r." Konsultacje zostały przeprowadzone elektronicznie - zarządzenie wraz 
z załącznikami - projektem uchwały i ankietą dotyczącą konsultacji zostało umieszczone na 
miejskiej stronie internetowej, w BIPie, wersja papierowa ogłoszenia została także 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Istniała możliwość wysłania 
wypełnionej ankiety pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. W odpowiedzi wpłynęły trzy 
ankiety, zawierające jedynie ocenę programu współpracy w roku 2013. 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz Miasta z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy oraz opierała się na 
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej 
konkurencji i wzajemnego poszanowania. 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych odbywało się poprzez wspieranie 
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym z art. 19a ustawy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie. 

Na dotacje na realizację zadań publicznych w 2013 roku zaplanowano kwotę w wysokości 
371.000 zł z podziałem na następujące rodzaje zadań: 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 260.000 zł 
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie 

i upowszechnianie tradycji narodowej - 25.000 zł 
3) Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym - 53.000 zł 
4) Nauka, edukacja i wychowanie - 20.000 zł 
5) Porządek i bezpieczeństwo publiczne - 10.000,00 
6) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 3.000 zł 



Realizując Program Współpracy, Gmina Miejska Człuchów udzieliła wsparcia 
organizacjom w zakresie: 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.: 

a) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
b) popularyzacja różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców, 
c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i różnych form wypoczynku 

umożliwiających mieszkańcom realizację potrzeb w zakresie aktywności ruchowej 
oraz wychowania poprzez sport. 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, w tym m.in.: 
a) upowszechnianie kultury, 
b) wspieranie przedsięwzięć kulturotwórczych, 
c) organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym: edukacja kulturalna, teatralna, 
d) organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne: literatura, 

teatr, plastyka, muzyka, taniec, fotografia, 
e) wspieranie zadań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości narodowej 

i regionalnej. 
3. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

w tym m.in.: 
a) upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej, 
b) propagowanie wiedzy na temat AIDS, 
c) organizacja poradnictwa dla uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp., 
d) prowadzenie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem osób chorych 

i niepełnosprawnych, 
e) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

4. Nauka, edukacja i wychowanie, w tym m.in.: 
a) działania na rzecz dzieci i młodzieży, 
b) stypendia dla uczniów. 

5. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym m.in.: 
a) organizacja bezpiecznego wypoczynku mieszkańców na plażach, 
b) wspieranie działań patroli wodnych w miejscach zbiorowego wypoczynku, 
c) wspieranie działań profilaktycznych prowadzących do poprawy świadomości 

społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony własnej. 
6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.: 

a) realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, zorientowanych na 
podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy oraz związanych 
z ochroną zwierząt. 

w takich formach jak: 

TRYB KONKURSOWY 

Zorganizowano trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Człuchów w 2013 r. tj.: 

1) 04.01.2013 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Człuchów w 2013 r.; 

2) 04.03.2013 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania 
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r.; 

3) 13.05.2013 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Człuchów w 2013 r. (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży). 



Zarządzeniem nr 0050.1.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 stycznia 2013 r. 
ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miejskiej Człuchów. Zgodnie z zapisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, 
Zarządzeniem nr 0050.7.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 lutego 2013 r. 
powołano Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, 
składającą się z trzech przedstawicieli Gminy Miejskiej Człuchów oraz jednego 
przedstawiciela organizacji pozarządowych. Po obradach Komisja przedłożyła wyniki swojej 
pracy do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta. W dniu 19 lutego 2013 r. Zarządzeniem 
nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. 

Następujące organizacje otrzymały dotację na realizację zadań publicznych: 







Przyznane dotacje ogółem: 320.800,00 zł 
Na małe granty pozostawiono: 7.200,00 zł 
Na konkurs „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży" pozostała kwota: 43.000,00 zł 

W 2013 r. na konkurs wpłynęły 43 oferty, najwięcej na wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej - 22 oferty, na umacnianie i wspieranie twórczości kulturalnej i sztuki oraz 
ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej - 10, na ochronę i promocję zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym - 4 na przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa publicznego - 3, 
na naukę, edukację i wychowanie - 2, na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego - 2. 

Z podmiotami, które uzyskały dotację zawarto łącznie 41 umów. Łączna kwota 
przekazanych dotacji w trybie konkursowym wyniosła: 320.800,00 zł, co stanowi 86,5 % 
przeznaczonych na dotacje w trybie konkursowym. 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, co przedstawia poniższa tabela: 



Większość wyżej wymienionych organizacji złożyło sprawozdanie w terminie 
przewidzianym w umowie. Niektóre z nich zostały wezwane do uzupełnienia lub poprawienia 
sprawozdania. Błędy dotyczyły m.in. błędów rachunkowych, braku wyliczenia wkładu 



osobowego, braku wpisania dat zapłat rachunków. Ostatecznie rozliczono wszystkie dotacje 
na kwotę 320.800,00 zł. 

Zarządzeniem nr 0050.18.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 marca 2013 r. 
ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu 
wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r. Zgodnie z zapisami Ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie, Zarządzeniem nr 0050.34.2013 Burmistrza Miasta 
Człuchowa z dnia 28 marca 2013 r. powołano Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert 
na realizację zadań publicznych składającą się z trzech przedstawicieli Gminy Miejskiej 
Człuchów. Po obradach Komisja przedłożyła wyniki swojej pracy do zatwierdzenia 
Burmistrzowi Miasta. W dniu 28 marca 2013 r. Zarządzeniem nr 0050.35.2013 Burmistrza 
Miasta Człuchowa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. 

Następująca organizacja otrzymała dotację na realizację zadań publicznych: 

Przyznane dotacje ogółem: 20.200,00 zł 

W 2013 r. na konkurs wpłynęła 1 oferta, z którą zawarto umowę. 

Kwota przekazanej dotacji w trybie konkursowym wyniosła: 20.200,00 zł, co stanowi 100 % 
przeznaczonych na dotacje w trybie konkursowym. 

Dotacja została rozliczona, co przedstawia poniższa tabela: 

Sprawozdanie zostało złożone w terminie przewidzianym w umowie. 

Zarządzeniem nr 0050.51.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2013 r. 
ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miejskiej Człuchów w 2013 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym - wyłącznie na organizację wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Zarządzeniem 
nr 0050.65.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 czerwca 2013 r. powołano Komisję 
Konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych składającą się z czterech 



przedstawicieli Gminy Miejskiej Człuchów. Po obradach Komisja przedłożyła wyniki swojej 
pracy do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta. W dniu 19 czerwca 2013 r. Zarządzeniem 
nr 0050.66.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. 

Następujące organizacje otrzymały dotację na realizację zadań publicznych: 

Przyznane dotacje ogółem: 9.700,00 zł 

W 2013 r. na konkurs wpłynęło 9 ofert. Z podmiotami, które uzyskały dotację zawarto 
łącznie 5 umów. Łączna kwota przekazanych dotacji w trybie konkursowym wyniosła: 
9.700,00 zł, co stanowi 48,5 % przeznaczonych na dotacje w trybie konkursowym. 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, co przedstawia poniższa tabela: 



Sprawozdania zostały złożone w terminie przewidzianym w umowie. 

TRYB POZAKONKURSOWY 

Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie umożliwia także organizacjom 
pozarządowym występowanie o zlecanie zadania publicznego z pominięciem trybu 
konkursowego. W tym trybie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może 
zlecić organizacji pozarządowej na jej wniosek realizację zadania publicznego o charakterze 
lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: wysokość 
dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10.000,00 zł, termin 
realizacji zadania nie przekracza 90 dni, łączna kwota środków finansowych przekazywanych 
przez Gminę tej samej organizacji pozarządowej i temu samemu innemu podmiotowi w tym 
samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł. 

W 2013 r. na małe dotacje przeznaczono środki w wysokości 7.200,00 zł. W trybie 
pozakonkursowym złożono dwa wnioski ( Stowarzyszenie PRO KULTURA „Człuchów Reggae 
Fest" - młodzieżowy projekt inicjujący rozpoczęcie wiosny 2013 r., Miejskie Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie - „Bawmy się razem"), które nie otrzymały 
dofinansowania. 

Łącznie z trybu konkursowego i pozakonkursowego dofinansowano 47 projektów. 
Organizacje pozarządowe wykorzystały kwotę 347.093/15 zł, co obrazuje poniższa tabela 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Realizując Program Współpracy Gmina Miejska Człuchów realizowała następujące formy 
współpracy pozafinansowej: 

1. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach na miejskiej stronie 
internetowej w zakładce „współpraca z NGO". Na tej stronie w zakładce „informacje" 



znajdują się informacje dla organizacji pozarządowych o możliwościach pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych w postaci grantów, dotacji, organizowanych 
spotkaniach, szkoleniach, konkursach. Zamieszczony jest tu także Roczny Program 
Współpracy oraz wszelkie informacje na temat otwartego konkursu ofert 
i pozakonkursowym trybie otrzymania dotacji; 

2. informowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta oraz 
za pośrednictwem mediów lokalnych o konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych; 

3. konsultowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego w 2013; 

4. udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych; 
5. pomoc i wsparcie dla organizacji przy pisaniu ofert i sprawozdań. 

WSKAŹNIKI 

• liczba ogłoszonych otwartych konkursów: 3 
• liczba ofert złożona w otwartych konkursach: 53 
• liczba zawartych umów z otwartych konkursów: 47 
• liczba zawartych umów w trybie pozakonkursowym: 0 
• liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane, unieważnione): 0 
• liczba organizacji, które zrezygnowały z dotacji przed podpisaniem umowy: 0 
• liczba umów zawarta w formie wsparcia: 47 
• liczba umów zawarta w formie powierzenia: 0 
• liczba umów zawarta na okres dłuższy niż rok: 0 
• liczba beneficjentów zrealizowanych zadań: bd 
• ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom: 47 
• liczba organizacji korzystających z dotacji: 32 
• liczba organizacji korzystających z małych dotacji: 0 
• liczba organizacji korzystających z dotacji po raz pierwszy: 1 (Bike Team Człuchów) 
• liczba obszarów priorytetowych: 7 
• wysokość środków finansowych przekazanych w poszczególnych obszarach 

priorytetowych: 
o sport - 258.000,00 zł (z konkursu) 
o kultura - 24.000,00 zł (z konkursu) 
o zdrowie - 37.700,00 zł (z konkursu) 
o nauka- 18.000,00 zł (z konkursu) 
o bezpieczeństwo - 10.000,00 zł (z konkursu) 
o ekologia - 3.000 zł (z konkursu) 

• wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Programu: 371.000,00 zł 

• wysokość budżetowych środków finansowych przekazanych na realizację Programu: 
350.700,00 zł, w tym w otwartym konkursie ofert: 350.700,00 zł, na małe dotacje: 0 

• liczba zrealizowanych umów w ciągu roku, na które udzielono dotacji: 
o do 1000 z ł - 1 5 
o od 1001 do 5000 z ł - 1 8 
o powyżej 5001 z ł - 14 

• zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania: 
o lokalny-41 
o ogólnopolski - 5 (Motocross, Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, Turniej 

Rycerski, Regaty żeglarskie, Konkurs Młodych Instrumentalistów) 
o międzynarodowy - 1 (Polish Boogie Festival) 



PODSUMOWANIE 

Cele założone w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego w 2013 roku zostały zrealizowane. 

Współpraca Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami odbywała się na wielu płaszczyznach i dotyczyła różnych sfer pożytku 
publicznego. Największe znaczenie dla organizacji miała współpraca finansowa 
tj. przekazanie dotacji, dzięki której wiele zadań mogło zostać zrealizowanych. Pozwoliło 
to na aktywizację lokalnej społeczności oraz wzmocnienie oferty sportowej i kulturalnej 
miasta. 

Sporządziła: Agnieszka Kurni szcza 


