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Wstęp
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji
zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy
(rozumianymi w tym sprawozdaniu, jako „organizacje pozarządowe”). Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy,
na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąŜy obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego.
Rada Miasta Szczecinek, począwszy od 2004 roku, uchwala corocznie program współpracy
z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Miasta
Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących
podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie
lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Miasta,
a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Program współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie na rok 2011 Rada Miasta Szczecinek uchwaliła 27 grudnia 2010 roku.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy wynika z art. 5a ust. 3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w myśl którego organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedłoŜyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni. Niniejsze
sprawozdanie jest pierwszym dokumentem podsumowującym współpracę Miasta Szczecinek
z organizacjami pozarządowymi.
Formy współpracy
Współpraca Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi miała zarówno charakter finansowy,
jak i pozafinansowy.
Współpraca pozafinasowa
1) Wynajem organizacjom lokali uŜytkowych na działalność statutową organizacji oraz na realizację
zadań publicznych.
2) UŜyczanie organizacjom pomieszczeń Urzędu oraz pomieszczeń i obiektów jednostek
organizacyjnych na organizację spotkań oraz realizację zadań publicznych.
3) Promowanie, poprzez zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w biurze obsługi
interesanta, idei przekazywania „1%” organizacjom poŜytku publicznego działających na terenie
Miasta Szczecinek.
4) Informowanie o moŜliwościach pozyskiwania dotacji z innych źródeł poprzez zamieszczanie
informacji w dziale na stronie internetowej, wysyłanie informacji organizacjom oraz poprzez
wyszukiwarkę dotacji na stronie internetowej Miasta.
5) Informowanie organizacji o szkoleniach podnoszących jakość działania organizacji prowadzonych
przez inne instytucje i organizacje. Zorganizowanie szkolenia dotyczącego zasad finansowania
zadań oraz ich rozliczania.
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6) Udzielaniu rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, ubiegającym się o środki ze
źródeł zewnętrznych.
7) Promowanie działalności organizacji poprzez udzielanie honorowego patronatu działaniom lub
programom prowadzonym przez organizacje pozarządowe.
8) Przeprowadzenie konkursu „Wolontariusz Roku 2011”.
9) Zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych.
10) Przeprowadzenie konsultacji trzech aktów prawnych: Projektu Uchwały Rady Miasta Szczecinek
w sprawie wysokości i zasady ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Miasto Szczecinek, Projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. oraz Projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych. Udział
w konsultacjach wzięła jedna organizacja.
Współpraca finansowa
Otwarte konkursy ofert na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
Organizacje pozarządowe
powierzanie
wspieranie
Liczba ofert
złoŜonych w 2011
roku
Liczba
podpisanych
umów w 2011
roku – ogółem
W tym liczba
umów
wieloletnich
podpisanych w
2011 roku

Podmioty kościelne i wyznaniowe
powierzanie
wspieranie

4

63

0

2

4

55

0

2

2

7

0

2

Wysokości środków finansowych z budŜetu Miasta przekazanych na realizację zadań publicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Lp.

I.
1.

Nazwa zadania

Organizacja i nazwa projektu

Kwota
wykorzystana
przez
organizację
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w latach 2011-2013
Caritas Parafii pw. św. Franciszka z
10.000.0
Programy opiekuńcze dla
AsyŜu Świetlica opiekuńczo –
dzieci z grup ryzyka (z
wychowawcza
rodzin dysfunkcyjnych),
Fundusz Tratwa Szczecinek 70.000,70.000,ze szczególnym
Świetlica Środowiskowa Tratwa
uwzględnieniem świetlic
socjoterapeutycznych
Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP
80.000,80.000,- Świetlica profilaktyczno –
wychowawcza „Magdalenka”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
30.000,26.035,49
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2.

3.

4.

5.

II.

Programy
przeciwdziałania
przemocy, w tym
prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla ofiar
przemocy domowej
Programy pracy z
grupami ryzyka i
rehabilitacji osób
uzaleŜnionych od alkoholu
i współuzaleŜnionych,
w tym prowadzenie klubu
abstynenta i punktu
konsultacyjnego dla osób
uzaleŜnionych
i współuzaleŜnionych
Programy słuŜące
rozwiązywaniu
problemów narkomanii
Środowiskowe programy
profilaktyki uzaleŜnień
realizowane w oparciu
o ideę liderów
młodzieŜowych
Organizacja imprez
kulturalnych i
edukacyjnych

Zarząd Miejski w Szczecinku Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek Świetlica profilaktyczno wychowawcza
Fundusz Tratwa Szczecinek

75.000,-

75.000,-

34.445,-

28.597,01

Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„Bratek”

55.000,-

55.000,-

Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddział Terenowy
Szczecinek
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddział Terenowy
Szczecinek

30.000,-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

1. Fundacja Wspierania Edukacji
Artystycznej - XIII Letni Kurs
Pianistyczny Szczecinek 2011
2. Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca im. chor. Zdzisława
Pilawy
- V Rajd Niepodległości
3. Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca im. chor. Zdzisława
Pilawy
- Hufcowy Festiwal Kultury
Harcerskiej i Piosenki Turystycznej
4. Społeczne Towarzystwo
Oświatowe Samodzielne Koło
Terenowe Nr 47 - XIV Festiwal
Kultury Krajów Anglojęzycznych
5. Szczecineckie Towarzystwo
Muzyczne – Cykl Koncertów
Edukacyjnych „Mała Filharmonia”
6. Stowarzyszenie ATUT – VIII
Jarmark Twórczości Osób
Niepełnosprawnych Szczecinek 2011
7. Stowarzyszenie „Caldera” – 20 lat
Czarnego Szczepu - Wystawa w
Muzeum Regionalnym w Szczecinku

13.000,-

13.000,-

200,-

200,-

300,-

300,-

5.000,-

5.000,-

4.000,-

3.990,-

2.000,-

2.000,-

500,-

500,-
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III.

IV.

V.
VI.

VII.

8.000,-

6.465,95

2.500,-

2.500,-

10.000,-

10.000,-

1.500,-

1.500,-

2.000,-

2.000,-

9.000,-

9.000,-

12.000,-

12.000,-

Prowadzenia plaŜ
100.000,miejskich i wypoŜyczalni
sprzętu pływającego
Program szczepień
Onkologia Szczecinecka
177.350,przeciw wirusowi HPV
Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród seniorów
Piłka noŜna
Miejski klub Piłkarski „Darzbór”
14.300,Ludowy Klub Sportowy „Wielim”
14.300,Klub Piłkarski „Błękitni Wektra
3.900,Trzesieka”
Piłka siatkowa
Miejski Klub Sportowy „Gryf”
7.500,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy
Piłka noŜna
UKS „Akademia Piłkarska”
110.000,Tenis ziemny
Szczecineckie Towarzystwo
36.000,Tenisowe
Akrobatyka i fitness
Akrobatyczny Klub Sportowy
38.000,„Darzbór”
Koszykówka
UKS „Bastek”
40.000,Szermierka
UKS „Siódemka”
22.000,Strzelectwo
Klub Strzelecki „Impuls”
7.500,Szczecineckie Bractwo Kurkowe
7.500,śeglarstwo i kajakarstwo
Kajakowy Klub sportowy „Darzbór”
9.000,śeglarski Międzyszkolny Klub
9.000,Sportowy „Orlę”
Tenis stołowy
Szczecineckie Stowarzyszenie
10.000,Miłośników Tenisa Stołowego
Kolarstwo
Masters
7.000,Badminton
Stowarzyszenie Sportowe
10.000,„Badminton”
Piłka siatkowa
Miejski Klub Sportowy „Gryf”
24.000,-,Sporty walki
Szczecinecki Klub Karate
37.800,„KYOKUSHINKAI”
Klub Sportów Walki
38.400,Szczecinecki Klub Sztuk Walk
8.400,NAJA-KAI
Brazylijskie JIU JITSU
8.400,Pływanie
Miejski Klub Pływacki
42.000,Pięciobój nowoczesny
Miejski Klub Pływacki
12.600,Stowarzyszenie Turystyczno
1.400,Sportowe Pomerania

100.000,-

Programy pomocy
ludziom starszym, chorym
i niepełnosprawnym oraz
programy promocji
zdrowia

1. Polski Związek Niewidomych –
„Odnaleźć właściwą drogę”
2. Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków - Program pomocy
ludziom chorym na cukrzycę
3. Stowarzyszenie Amazonek –
Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja
do zmienionych warunków Ŝycia po
leczeniu raka piersi”
4. Stowarzyszenie ATUT – IX Turniej
Pływacki Osób Niepełnosprawnych
5. Fundacja Miłosierdzie i Wiedza –
Klub Wsparcia Rodziny
Fundacja „Przystań” – Aktywny
Senior
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
– „Uniwersytet Trzeciego Wieku”
Szczecinecka Lokalna Organizacja
Turystyczna

-5-

78.770,86

14.300,14.300,3.900,7.500,110.000,36.000,38.000,40.000,22.000,7.500,7.500,4.500,9.000,5.000,4.001,10.00024.000,37.800,38.400,8.400,8.400,42.000,12.600,1.400,-
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Lekkoatletyka

VIII.

IX.

X.

UKS „Siódemka”
UKS „Sobieski”
UKS „Jedynka”
Stowarzyszenie Turystyczno
Sportowe Pomerania
Szachy
Towarzystwo Szachowe „Taktyk”
Narty wodne
Szczecinecki Klub Wakeboardingu
i Wakeboarding
i Narciarstwa Wodnego
Szczecinecki Klub Wakeboardingu
„Kabel”
Prowadzenie ośrodków wsparcia
Dom Dziennego Pobytu
Fundacja „Przystań”
„Złota Jesień”
Środowiskowy Dom
Fundacja „Przystań”
Samopomocowy
„Walentynka” dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi
Organizowanie świadczeń Stowarzyszenie „ATUT”
i specjalistycznych
opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi na terenie
Miasta Szczecinek
Organizowanie świadczeń Stowarzyszenie „ATUT”
i specjalistycznych
opiekuńczych w miejscu
zamieszkania klienta na
terenie Miasta Szczecinek

Razem

3.300,13.100,15.100,33.500,-

2.511,47
13.100,6.337,39
33.500,-

4.000,11.400,-

4.000,11.400,-

12.600,-

12.600,-

380.000,-*

378.532,-

432.000,-*

411.213,-**

121.000,-*

140.000,-**

400.000,-*

562.600,-

2.706.795,-

2.724.154,17

*dotacje waloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszany przez GUS
** dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sporządziła Beata Kowal
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