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Wąbrzeźno, dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ZA ROK 2015 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona w oparciu o Stanowisko 

Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, w którym przyjęto do realizacji Kartę współpracy Gminy 

Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Ponadto na każdy rok kalendarzowy jest opracowywany  

i uchwalany program współpracy określający cele, zasady i priorytety tej współpracy.  

W 2015 r. współpracę regulowała Uchwała Nr XLIII/316/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia  

5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2015. 

Zgodnie z powyższym Programem głównym przedmiotem współpracy była realizacja 

zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. W 2015 roku preferowano realizacje zadań w następujących obszarach: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

 wypoczynek dzieci i młodzieży, 
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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 turystyka i krajoznawstwo, 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

Wśród nich określono priorytetowe obszary działania, do których zaliczono: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 turystykę i krajoznawstwo, 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

W budżecie miasta na współpracę z organizacjami pozarządowymi przewidziano 

kwotę 280.000,00 zł. 

W 2015 roku ogłoszone zostały dwa otwarte konkursy ofert, w których w ramach  

6 zakresów zadań, 14 organizacji pozarządowych złożyło 31 ofert (25 ofert w pierwszym 

konkursie, 6 ofert w drugim). 

W otwartych konkursach ofert, na wykonanie zadań przekazano środki finansowe 

w formie 22 dotacji (16 w pierwszym, 6 w drugim) 14 organizacjom pozarządowym na 

poszczególne zadania w łącznej kwocie 227.300,00 zł. 

W pierwszym konkursie odrzucono 2 oferty złożone przez Stowarzyszenie „Serce dla 

Serca” oraz przez Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego. Obie 

oferty nie spełniły kryterium formalnego – nie przewidywały realizacji zadania w terminie 

określonym w ogłoszeniu konkursowym, dodatkowo oferta Stowarzyszenia „Serce dla Serca” 

zawierała niewłaściwie sporządzony kosztorys, uniemożliwiający ocenę oferty. 

Natomiast w drugim konkursie wszystkie złożone oferty otrzymały dofinansowanie. 

 

Przyznane dotacje: 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY: 

1. Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” („Organizacja obozu sportowego”) 

 dotacja przyznana: 4 000,00 zł 

 dotacja wykorzystana: 3 844,45 zł 
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2. Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego 

„INICJATYWA” („Ziemia chełmińska moja mała ojczyzna”) 

– dotacja przyznana: 2 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 2 000,00 zł 

3.  Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie („Konkurs wędkarski dzień dziecka”) 

– dotacja przyznana: 1 500,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 1 500,00 zł 

4. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie („Refundacja dojazdu dzieci 

i młodzieży wędkarskiej na zawody w okręgu toruńskim”) 

– dotacja przyznana: 1 600,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 1 600,00 zł 

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: 

1. Miejski Klub Sportowy UNIA („Sekcja piłki nożnej i sekcja sportów siłowych”) 

– dotacja przyznana: 83 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 83 000,00 zł 

2. MUKP „Przyjazne wody” (Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”) 

– dotacja przyznana: 15 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 15 000,00 zł 

3. Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki („Prowadzenie szkolenia sportowego”) 

– dotacja przyznana: 18 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 17 519,41 zł 

4. UKS „Vambresia – Worwo” („Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci i młodzieży”) 

– dotacja przyznana: 68 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 68 000,00 zł 

5. Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego 

„INICJATYWA” („Rusz się z domu”) 

– dotacja przyznana: 3 500,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 3 500,00 zł 

6. Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego 

„INICJATYWA” („Żyj aktywnie i zdrowo”) 

– dotacja przyznana: 2 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 2 000,00 zł 

7. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzeźnie („Rozwój sportu masowego”) 

– dotacja przyznana: 7 162,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 6 656,26 zł 
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8. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie („Refundacja wynajęcia sali gimnast.”) 

– dotacja przyznana: 738,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 738,00 zł 

9. Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki (Szkolenie zawodników w dyscyplinie karate”) 

– dotacja przyznana: 2 500,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 2 500,00 zł 

10. Miejski Klub Sportowy „UNIA” („Obóz piłkarski chłopców”) 

– dotacja przyznana: 4 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 3 790,00 zł 

 

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH: 

1. Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe Wąbrzeźno („Impreza integracyjna”) 

– dotacja przyznana: 1 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 1 000,00 zł 

2. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie („Wędkarski piknik rodzinny”) 

– dotacja przyznana: 1 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 1 000,00 zł 

 

PODTRZYMANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE 

POLSKOŚCI ORAZ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I 

KULTUROWEJ: 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów („Światowy Dzień Inwalidy”) 

– dotacja przyznana: 1 500,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 1 500,00 zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie („Festyn strażacki”) 

– dotacja przyznana: 3 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 3 000,00 zł 

 

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO: 

1. Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe Wąbrzeźno („Wycieczka integracyjna”) 

– dotacja przyznana: 1 500,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 1 500,00 zł 

2. Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego 

„INICJATYWA” („Wąbrzeski Festiwal Turystyczny”) 

– dotacja przyznana: 2 500,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 2 500,00 zł 
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3. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego („Piknik lotniczy”) 

– dotacja przyznana: 3 000,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 3 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie „Amazonek” w Wąbrzeźnie („Zwiedzanie Zespołu klasztornego w Pelplinie”) 

– dotacja przyznana: 800,00 zł 

– dotacja wykorzystana: 800,00 zł 

 

Poza otwartym konkursem ofert, w 2015 roku wpłynęły 4 wnioski o przyznanie 

dotacji w trybie pozakonkursowym, przewidzianym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty). Jedna oferta została rozpatrzona negatywnie 

(odrzucona ze względów proceduralnych, tj. zbyt późne złożenie oferty w stosunku do 

planowanego terminu rozpoczęcia realizacji zadania uniemożliwiło dokonanie jej oceny 

i rozpatrzenie zgodnie z przepisami prawa). Natomiast 3 oferty zostały zaopiniowane 

pozytywnie przez Burmistrza i otrzymały dofinansowanie: 

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 

KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI: 

1. Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” 

 dotacja przyznana: 3 700,00 zł 

 dotacja wykorzystana: 3 700,00 zł 

 

PODTRZYMANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE 

POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ  

I KULTUROWEJ: 

1. Stowarzyszenie „Wąbrzeska Kultura” 

 dotacja przyznana: 3 500,00 zł 

 dotacja wykorzystana: 3 488,30 zł 

 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY: 

1. Stowarzyszenie „Serce dla serca” 

 dotacja przyznana: 4 500,00 zł 

 dotacja wykorzystana: 4 473,39 zł 

 

Przekazana kwota środków finansowych w trybie pozakonkursowym wyniosła 11 700,00 zł. 

Łączna kwota wszystkich dotacji przyznanych w 2015 r. wyniosła 239 000,00 zł. 
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W minionym roku, 9 listopada odbyło się VIII Forum Organizacji Pozarządowych, 

w którym uczestniczyło 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta 

Wąbrzeźno. Podczas spotkania omówiono współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 

skonsultowano projekt Programu Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Ponadto 

Komendant Straży Miejskiej Pan Krzysztof Grzybek wygłosił prelekcję na temat 

prowadzonego w 2015 r. projektu pn. „Bezpieczne Wąbrzeźno”, skierowanego do 

mieszkańców Wąbrzeźna. W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty pn. „Jak 

skutecznie animować współpracę między samorządem lokalnym a organizacjami 

pozarządowymi”, które prowadził pan Karol Zamojski z Zespołu Analiz Społecznych 

i Rynkowych „PERSPEKTYWA”. Dyskutowano o kwestiach, tj. sektor pozarządowy 

a administracja publiczna – wzajemne strefy wpływów, zagadnieniach dotyczących programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, omówiono jak budować program, aby służył 

współpracy, poruszono kwestię dotyczącą sposobów realizacji programu itp. 

W roku sprawozdawczym, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

skonsultowano 12 projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z poniższym: 

 

L. p. Projekty aktów prawa miejscowego poddane konsultacjom: 

1. 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustawienia stawki opłaty za pojemnik 

2. 
projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Miasto Wąbrzeźno 

3. 

projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

4. 
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Wąbrzeźno 

5. 

projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

6. 

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na 

terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich 

pobierania 

7. 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
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8. 
projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

9. 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

10. 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, 

terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

11. projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

12. 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

 

Podstawą prowadzenia konsultacji była Uchwała NR XII/65/11 Rady Miejskiej  

w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku 

publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

Dodatkowo na bieżąco prowadzona jest współpraca w formie doradztwa i obsługi 

biurowej dla organizacji oraz przekazywane są aktualne informacje na temat możliwości 

ubiegania się przez organizacje o środki zewnętrzne. 

Ponadto na potrzeby organizacji pozarządowych, związane z ich działalnością 

statutową, gmina wyremontowała lokal użytkowy przy ul. Matejki 11 A. Organizacje 

korzystają z niego na podstawie umowy użyczenia od października 2015 r., ponosząc jedynie 

niewielkie opłaty z tytułu eksploatacji lokalu. Obecnie z lokalu korzysta 6 podmiotów. 

 Warto dodać, że organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta 

aktywnie włączają się w rozwój współpracy zagranicznej z partnerskim miastem Syke. 

Między innymi podczas wrześniowego pobytu 25-osobowej delegacji z Syke w Wąbrzeźnie 

wąbrzescy harcerze (podlegający pod Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa 

Polskiego Hufiec Toruń) zaangażowali się w pomoc przy organizacji pobytu dla naszych 

gości, przygotowując świeczkowisko z zabawami integracyjnymi i śpiewem piosenek. 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Dorota Szymecka 


