SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W ROKU 2019

28 maja 2020 r.

I.

Podstawa prawna

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w oparciu o ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688 t.j.). Ustawa nakłada na organ stanowiący gminy obowiązek uchwalania
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Corocznie uchwalany program
współpracy stanowi dokument regulujący cele, zasady oraz formy współpracy. Zgodnie
z art. 5a ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.

II.

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

1. Współpraca finansowa
Zgodnie

z

przyjętym

programem

współpracy

gminy

z

organizacjami

pozarządowymi na 2019 rok, wysokość środków zaplanowana na realizację programu
wyniosła 300.000 zł. W ciągu roku kwota ta została zwiększona o 45.000 zł, z uwagi
na duże zainteresowanie realizacją zadań przez organizacje pozarządowe.
W roku sprawozdawczym ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno, w których
organizacje mogły zgłaszać własne propozycje zadań.
Zgodnie z programem współpracy oraz ogłoszeniem o konkursie, oferty na zadania
publiczne mogły być zgłaszane na zadania z zakresu:
Priorytetowych zakresów zadań:
1)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2)

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
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4)

turystyki i krajoznawstwa;

5)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6)

rewitalizacji.

Pozostałych zakresów zadań:
1)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;

4)

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5)

działalności charytatywnej;

6)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7)

działalności na
regionalnego;

8)

działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

9)

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

10)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

11)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;

12)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

13)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

14)

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

15)

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

16)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

17)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

18)

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

19)

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

rzecz

mniejszości

narodowych

i

etnicznych

oraz

języka
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20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
21)

udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

22)

ratownictwa i ochrony ludności;

23)

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;

24)

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

25)

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;

26)

promocji i organizacji wolontariatu;

27)

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

28)

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29)

działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami;

30)

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;

32)

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33)

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.
W konkursie wzięło udział 20 organizacji, składając 33 oferty realizacji zadań

publicznych. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert ostatecznie podpisanych zostało 29
umów dotacyjnych, na łączną kwotę 294.248 zł.

Dotacje przyznane w ramach otwartego konkursu ofert:
Zadanie z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; wpłynęło 9 ofert,
z których wybrano wszystkie oferty, opiewające na kwotę 219.080 zł
Lp.

1.

Nazwa organizacji (zadanie)

Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody”
(Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)

Dotacja
w zł

12 000
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2.

3.
4.
5.

Miejski Klub Sportowy „UNIA” (Działalność sportowa MKS UNIA
Wąbrzeźno)

87 000

Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki

14 600

(Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie kyokushin
karate)

9 500

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby „Werewolves” (Rugby dla każdego)
Uczniowski Klub Sportowy „Vambresia”
(Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci i młodzieży)

65 080

6.

Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno (Rusz się z domu 2019)

2 400

7.

Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno (Żyj aktywnie i zdrowo)

10 500

Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl

8 000

8.

9.

(Organizacja pierwszej edycji „SWIMRUN” biegamy i pływamy aktywnie)

Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl
(Organizacja czwartej edycji biegu ulicami naszego miasta pod nazwą
Wąbrzeska Dziesiątka)

10 000

NOCNY MARSZ NA ORIENTACJE W RAMACH ZADANIA „RUSZ SIĘ Z DOMU”
(STOWARZYSZENIE „INICJATYWA” WĄBRZEŹNO)
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MARATON SALSATION W RAMACH ZADANIA „ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO”
(STOWARZYSZENIE „INICJATYWA” WĄBRZEŹNO)

SWIMRUN (STOWARZYSZENIE MIASTOAKTYWNI.PL)
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WĄBRZSKA DZIESIĄTKA (STOWARZYSZENIE MIASTOAKTYWNI.PL)

Zadanie z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wpłynęły 2 oferty, z których wybrano 1 ofertę organizacji Stowarzyszenie „Przyjaciele
Wronia” (Wystawienie musicalu „Piotruś Pan”) opiewającą na kwotę 2.400 zł.

Lp.

1.

Dotacja
w zł

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia” (Wystawienie musicalu „Piotruś
Pan”)

Zadanie

z

zakresu:

ekologia

i

ochrona

zwierząt

oraz

ochrona

2 400

dziedzictwa

przyrodniczego; wpłynęła 1 oferta, która została wybrana, złożyła ją organizacja
Wąbrzeskie S.O.S. Dla Zwierząt (Zachipuj swojego psa) opiewającą na kwotę 7.600 zł.

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Wąbrzeskie S.O.S. Dla Zwierząt (Zachipuj swojego psa)

Dotacja
w zł

7 600
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WYSTAWA PSÓW W RAMACH AKCJI „ZACHIPUJ SWOJEGO PSA”
(WĄBRZESKIE S.O.S. DLA ZWIERZĄT)

Zadanie z zakresu: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i
młodzieży; wpłynęło 6 ofert, z których wybrano ofertę 4 organizacji, opiewającą na
kwotę 7.060 zł.

Lp.

2.
4.
5.

6.

Nazwa organizacji (zadanie)

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń (VIII Zlot New
Vambres)

Polski Związek Wędkarski, Koło w Wąbrzeźnie
(Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka na Jez. Zamkowym)

Polski Związek Wędkarski, Koło w Wąbrzeźnie
(Organizacja konkursu wędkarskiego o Puchar Burmistrza)

Polski Związek Wędkarski, Koło w Wąbrzeźnie
(Dowóz dzieci ze szkółki wędkarskiej przy Kole Miejskim Polskiego Związku
Wędkarskiego w Wąbrzeźnie na zawody i obozy wędkarskie)

Dotacja w zł

4 000
1 200
1 000
860
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ORGANIZACJA KONKURSU WĘDKARSKIEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA (PZW)

Zadanie z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
wpłynęło 9 ofert, z których wybrano 8 ofert, opiewających na kwotę 30.208 zł.

Lp.

Nazwa organizacji (zadanie)

Dotacja w
zł

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie (Festyn strażacki)

4 000

2.

Automobilklub Toruński (Wyścigi złomów)

7 000

3.

Automobilklub Toruński (Zlot klasycznych Volkswagenów)

1 000

4.

Automobilklub Toruński (Samochodowo-motocyklowe rajdy trzech jezior)

5.
6.
7.
8.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

(Wyjazd specjalistyczny do pasieki rodzinnej Sławomir Wnuk Lniano)

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

(Wyjazd Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Bydgoszczy)

Wąbrzeski Klub Brydżowy

(Organizacja całorocznego cyklu turniejów o Grand Prix Wąbrzeźna)

Wąbrzeski Klub Brydżowy

(Organizacja Turnieju Brydżowego Par o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna

15 000
608
540
560
1 500
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w ramach Grand Prix Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża
Sportowego – Memoriał Jana Wesołowskiego)

WYSCIGI ZŁOMÓW (AUTOMOBILKLUB TORUŃSKI)

OFF ROAD (AUTOMOBILKLUB TORUŃSKI)
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ZLOT KLASYCZNYCH VOLKSWAGENÓW (AUTOMOBILKLUB TORUŃSKI)

Zadanie z zakresu: turystyka i krajoznawstwo; wpłynęła 1 oferta, która została wybrana,
złożyła ją organizacja Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno (Wąbrzeski Festiwal
Turystyczny) opiewającą na kwotę 10.100 zł.

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Dotacja w
zł

Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno
(Wąbrzeski Festiwal Turystyczny)

10 100

WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY (STOWARZYSZENIE „INICJATYWA” WĄBRZEŹNO)
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Zadanie z zakresu: rewitalizacja; wpłynęła 1 oferta, która została wybrana, złożyła ją
organizacja Spółdzielnia Socjalna Baza (Czwartkowe spotkania seniorów opiewającą na
kwotę 9.000 zł.

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Spółdzielnia Socjalna Baza (Czwartkowe spotkania seniorów)

Dotacja w
zł

9 000

CZWARTKOWE SPOTKANIA SENIORÓW (SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA)

Zadanie z zakresu: działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych wpłynęła
1 oferta, która została wybrana, złożyła ją organizacja Chorągiew Kujawsko-Pomorska
ZHP Hufiec Toruń (Pamięć o bohaterach XX wieku w naszym regionie) opiewającą na
kwotę 600 zł.

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń
(Pamięć o bohaterach XX wieku w naszym regionie)

Dotacja w
zł

600
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Zadanie z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęła 1 oferta, która
została wybrana, złożyła ją organizacja Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia
Wąbrzeska (Aktywny i zaradny niepełnosprawny) opiewającą na kwotę 5.800 zł.

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
(Aktywny i zaradny niepełnosprawny)

Dotacja
w zł

5 800

AKTYWNY I ZARADNY NIEPEŁNOSPRAWNY
(STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WĄBRZESKA)

Zadanie z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wpłynęła 1 oferta,
która została wybrana, złożyła ją organizacja Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
RP (20-lecie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie opiewającą
na kwotę 1.400 zł.
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Lp.

Dotacja
w zł

Nazwa organizacji

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

1.

1 400

(20-lecie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie)

Zadanie

z

zakresu:

podtrzymywanie

i

upowszechnianie

tradycji

narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
wpłynęła 1 oferta, która została wybrana, złożyła ją organizacja Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów (Światowy Dzień Inwalidy) opiewającą na kwotę 1000 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

1.

(20-lecie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie)

Dotacja
w zł

1 000

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:

Dotacja
w zł

Lp.

Nazwa organizacji (zadanie)

1.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
(Współzawodnictwo lotowe gołębi pocztowych)

2 000

2.

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek”
(V Wąbrzeski Festiwal Historyczny)

6 800

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie
(Upamiętnienie postaci Zygmunta Kalksteina)

6 400

4.

Miejski Klub Sportowy UNIA Wąbrzeźno
(Obóz piłkarski dla chłopców)

4 200

5.

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
(Udział Orkiestry Dętej WDK w warsztatach muzycznych)

6.

Polski Związek Niewidomych

6 750
800
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(Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska)
7.

Stowarzyszenie Inicjatywa Wąbrzeźno (Noc motyli)

700

8.

Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody”
(Organizacja obozu sportowego)

4 000

9.

Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody”
(Organizacja zawodów sportowych dla dzieci)

3 000

10.

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves
(Towarzyski Turniej piłki siatkowej kobiet)

1 220

11.

Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki
(Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke)

6 800

12.

Spółdzielnia Socjalna BAZA (Wieczór kolęd seniorów)

1 000

13.

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek”
(Sprawdzenie legendy o samolocie zatopionym w jeziorze)

500

Razem: 44.170 zł.

NOC MOTYLI (STOWARZYSZENIE INICJATYWA WĄBRZEŹNO)
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WĄBRZESKI FESTIWAL HISTORYCZNY
(WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNE „FRYDEK”)

ZAWODY PŁYWACKIE (MUKP PRZYJAZNE WODY)

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 338.418 zł.
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2. Współpraca pozafinansowa
Pozostałe formy współpracy gminy z organizacjami:
1) spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się 10 grudnia 2018 r.,
podczas którego przedstawiono zasady współpracy finansowej Gminy Miasto
Wąbrzeźno

z

organizacjami

pozarządowymi,

omówiono

reguły

udziału

w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.;
2) konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
3) możliwość korzystania przez organizacje z lokalu przy ul. Matejki 11 A na

podstawie umowy użyczenia, na potrzeby prowadzenia działalności statutowej
organizacji (w 2019 r. z lokalu korzystało siedem organizacji);
4) konsultacje projektów uchwał będących prawem miejscowym – w minionym roku

poddano konsultacjom 4 projekty;
5) bieżące doradztwo i obsługa biurowa;
6) działania o charakterze informacyjnym np. na temat szkoleń czy też możliwości

ubiegania się przez organizacje o środki zewnętrzne.

Sporządziła:
Dorota Szymecka
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