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WPROWADZENIE
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118, 1138, 1146; z 2015r., poz. 1255, 1333, 1339) Burmistrz
Miasta Chojnice w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanej dalej ustawą, przyjęty
został przez Radę Miejską w Chojnicach uchwałą Nr XLVII/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz uchwałą Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z 9 marca 2015r. zmieniającą uchwałę Nr
XLVII/540/14 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz uchwałą Nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2015r. zmieniającą
uchwałę Nr XLVII/540/14 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowym i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy
wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań
w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określa szczegółowe cele, zasady, formy oraz
priorytetowe obszary współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z podmiotami III sektora działającymi na jego
terenie.
WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Gmina Miejska Chojnice od kilku lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, starając się
wykorzystywać potencjał tkwiący we współdziałaniu sektora samorządowego z sektorem organizacji
pozarządowych. Dotychczasowe doświadczenia wynikające z wzajemnych relacji nie tylko ukazują luki
systemowe oraz obszary wymagające korekty, ale jednocześnie są przykładem szybkiego rozwoju
trzeciego sektora NGO .
Miasto Chojnice na przestrzeni ostatnich lat dąży do wypracowania nowych, efektywnych sposobów
współdziałania .
Miasto Chojnice realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne zasady współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w Polsce.
Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy, zasady współpracy między organami administracji publicznej i
organizacjami pozarządowymi dotyczą głównie zlecania im realizacji zadań publicznych, wzajemnego
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informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
jak również konsultowania projektów aktów normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej
organizacji oraz tworzenia wspólnych zespołów inicjatywnych bądź doradczych. Organizacje stają się nie
tylko wykonawcami zadań, lecz ich inicjatorami oraz uczestnikami projektowania regulacji, co stwarza
sytuację większej elastyczności i kreatywności w podejściu do problemów, których dotyczy współpraca,
jak również wpływa na urzeczywistnienie się partnerstwa.
Najważniejszymi zasadami współpracy są: pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność,
uczciwa konkurencja oraz jawność poczynań.
Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego stanowi
istotny element polityki lokalnej samorządu Miasta Chojnice. W celu określenia czytelnych podstaw
wzajemnych relacji pomiędzy organami lokalnej władzy publicznej a organizacjami pozarządowymi, Rada
Miejska dnia 27 października 2014 r. roku podjęła uchwałę Nr XLVII/540/14 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz zmieniła uchwałą Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z 9 marca
2015r i uchwałą Nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2015r. Program
współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Program współpracy na rok 2015 zawierał w swej treści cele, formy i priorytety zadań
publicznych(uchwała budżetowa na 2015 r.) realizowanych przez Gminę Miejską Chojnice przy
współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
W realizacji Programu uczestniczyły:
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do
kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Programu współpracy:
1) Rada Miejska, w zakresie:
inicjatywy w kwestiach propozycji zagadnień priorytetowych współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
ustalania kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ustalania wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy.
2) Burmistrz Miasta, wydziały/1/,referaty/1/ w zakresie:
przygotowania propozycji kierunków współpracy z organizacjami,
realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy, w tym ogłaszania i
rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację Programu współpracy,
upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje,
przygotowania sprawozdania z wykonania programu współpracy,

3

przeprowadzania konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy,
ustalania składu Zespołu komisji o charakterze opiniującym oferty w konkursie ofert.
prowadzenia bazy danych organizacji pozarządowych,
bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
realizacji procedury konsultacji społecznych w sprawie dokumentów dot. współpracy z
organizacjami,
przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących współpracy, w tym Programu współpracy,
przygotowania projektów regulaminów oraz procedur dotyczących współpracy,
przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz rozstrzygnięciu konkursów,
przygotowania projektów umów na realizację zadań publicznych oraz merytorycznej analizy
sprawozdań z realizacji zadań,
przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
przygotowania sprawozdania z wykonania Programu współpracy,
koordynacji współpracy z organizacjami.
obejmowania patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych o znaczeniu i zasięgu
miejskim, powiatowym i ponadpowiatowym.
kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy, w tym analizy
pod względem rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W CHOJNICACH
Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.
Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na bieżąco
prowadzi bazę danych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Chojnice (w formie
papierowej oraz elektronicznej), która wg stanu na 31 grudnia 2015 r. obejmuje 96 stowarzyszeń
działających w obszarach:
50 organizacje prowadzące działalność w obszarze spraw społecznych i zawodowych
42 organizacje – w zakresie oświaty, kultury i sportu ,
4 organizacje ( Fundacje ) – w pozostałych dziedzinach życia społecznego
Na bieżąco aktualizowana baza organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta
Chojnice (aktualizowana raz w roku / zawierająca nazwę, adres siedziby, telefon kontaktowy oraz e-mail i
adres strony internetowej) dostępna jest na stronie internetowej miasta Chojnice w zakładce: organizacje
pozarządowe.
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Chojnice , opracowano w celu
systematycznego przekazywania mieszkańcom miasta oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym
działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na
terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców. Wykaz zawiera podstawowe dane teleadresowe.
Wpis danych dot. organizacji pozarządowych dokonywany jest na podstawie ankiety „ankieta organizacji”,
zaś aktualizacja danych na podstawie ankiety „ankieta aktualizacyjna”.

4

OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z PODMIOTAMI III SEKTORA
W 2015 r. określono następujące priorytetowe obszary współpracy Miasta z podmiotami
III sektora / uchwała Nr XLVII/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 z późn.
zm.:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3) wypoczynku dzieci i młodzieży
4) ochrona i promocja zdrowia
5) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
7) ekologii
8) ochrony zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt)
9) pomocy społecznej
10) nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
Współpraca ta odbywała się w następujących formach:
1) pozafinansowej, w tym w szczególności:
a) inicjowano realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych,
b) informowano podmioty III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowych,
c) prowadzono aktualizację internetowego „wykazu” organizacji pozarządowych na stronie
www.miastochojnice.pl ,
d) przekazywano organizacjom pozarządowym, m.in. za pośrednictwem mediów lokalnych
informacje o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
e) konsultowano z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekty aktów prawa
miejscowego,
f) gromadzono i udostępniano informacje o imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych
na terenie miasta,
g) udostępniano podmiotom obiekty miejskie i umożliwiano im organizację imprez sportowych i
kulturalnych.
h) udostępniano podmiotom pomieszczenia na biura organizacji
2) finansowej, polegającej na zlecaniu przez Miasto podmiotom III sektora realizacji zadań w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,/sfinansowanie w 100 % kosztów jego realizacji/
b) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie kosztów ich
realizacji (podmiot musi wykazać się wkładem własnym).
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POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

I .ORGANIZACJE KORZYSTAJACE Z GMINNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH
1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione mają możliwość korzystania z lokali
użytkowych będących w posiadaniu Miasta. Wynajmowanie pomieszczeń następowało w trybie
bezprzetargowym. Na podstawie informacji przekazanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Chojnicach, prezentujemy poniżej listę wszystkich organizacji, które na przestrzeni 2015 roku korzystały z
gminnych zasobów lokalowych we Wszechnicy Chojnickiej.
Tab.1.Wykaz organizacji pozarządowych korzystających z gminnych zasobów lokalowych we Wszechnicy
Chojnickiej.
Lp.

Stowarzyszenie

Powierzchnia
m²

Stow. MOREŃKA

60,94

Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski z
siedzibą w Chojnicach

40,52

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Oddział Miejski w Chojnicach

17,45

Wojskowy Klub Sportowy

16,79

Związek Żołnierzy WP

16,79

Europejskie Stowarzyszenie
"Pomerania"

17,45

Związek Kupiectwa Polskiego

16,79

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

38,43

1

2

3

4

5

6

7

8

Rodzaj
umowy

Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas

Forma
udostępnienia
pomieszczeń

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Nr
pomieszczenia

15,15a, 16

204

210

211

211

210

211

213
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Fundacja Ekologiczna Ziemi
Chojnickiej i Zaborskiej

17,45

Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna

162,22

9

10
Fundacja Lokalna Grupa Działania
„Sandry Brdy”

48,6

Uczniowski Klub Sportowy „Rugby
TUR Chojnice” przy Technikum im.
S. Bieszka

16,79

Polski Związek Głuchych

30,63

SP2 KFQ

16,79

11

12

13

14

określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony
Umowa
użyczenia
na czas
określony

Użyczenie
Użyczenie
210

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

Użyczenie

04,3,4, 4a,

212

211

214

211

Z powyższej tabeli wynika, że zawarto 14 umów najmu lokali z 14 podmiotami pozarządowymi. Umowy
zawarto na czas określony – jednego roku (14 umów). Część z nich wynajmuje od 2007 r.
3. Organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z lokali użytkowych będących w posiadaniu
Miasta, administrowane przez Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
4. Ponadto dzieci i młodzież mogą korzystać bezpłatnie z zasobów lokalowych: w szkołach
podstawowych, gimnazjach, Chojnickiego Centrum Kultury oraz Hali w Centrum Park Chojnice- na
zajęcia sportowe,wystawy twórczości,koncerty,imprezy i inne.
Tab. 2 Wykaz organizacji pozarządowych korzystających z gminnych zasobów lokalowych administrowanych przez
Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Lp.

Stowarzyszenie

Miejski Klub Sportowy
„Chojniczanka 1930”

Powierzchnia
m²

59,34

1
Chojnicki Klub Sportowy
„Kolejarz”
2

21,43

Rodzaj
umowy

Forma
udostępnienia
pomieszczeń

Umowa
użyczenia
na czas
określony Użyczenie
Umowa
użyczenia
na czas
określony Użyczenie

Miejsce udostępnienia
pomieszczeń

Budynek użytkowy na
stadionie miejskim
„Chojniczanka 1930”
Budynek użytkowy na
stadionie miejskim
„Kolejarz 1926”
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Fundacja Rozwoju Ziemi
Chojnickiej i Człuchowskiej
3

61,30

Umowa
użyczenia
na czas
Użyczenie
określony

Budynek przy ul.
Koszarowej 8

II. KONSULTACJE SPOŁECZNE
W 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne 11 projektów uchwał Rady Miejskiej w
Chojnicach, a oto wykaz:
Tab3. Wykaz konsultacji społecznych - projekty uchwał
Lp. Miesiąc
Jakiej uchwały dotyczy konsultacja
1.

Luty

2.

Maj

3.

Sierpień

4.

Wrzesień

5.

Listopad

1. Uchwalenie programu zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
2. Zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwalenie zmiany nazwy instytucji kultury
działającej pod nazwą „Chojnicki Dom Kultury” i jej
statutu.
Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na
obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1
sierpnia do 31 grudnia 2015 r.
1. Ustalenie stref płatnego parkowania, stawek opłat i
opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich
pobierania.
2. zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w
sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Przyjęcie programu współpracy Gminy Miejskiej
Chojnice
w
2016
roku
z
organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i
zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla
przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół
podstawowych i gimnazjów dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska
Chojnice.

Ilość konsultowanych
uchwał
2

1

1

2

5
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3. Określenie kryteriów przyjęcia kandydata do klasy
pierwszej publicznych szkół podstawowych lub
publicznych gimnazjów oraz określenia wartości
punktowej poszczególnych kryteriów.
4. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki
na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
5. Określenia kryteriów przyjęcia dzieci do
przedszkoli samorządowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska w Chojnicach oraz
określenia wartości punktowej poszczególnych
kryteriów.
III.
WSPÓŁORGANIZOWANIE
ORAZ
OBEJMOWANIE
PRZEDSIĘWZIECIAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PATRONATU

NAD

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2015 Burmistrz obejmował patronatem różnego
rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, w tym: turnieje, zawody itp.
o znaczeniu miejskim, powiatowym oraz ponad powiatowym służące realizacji celów szeroko rozumianej
promocji miasta.
IV. SZKOLENIA
Organizacje pozarządowe, które chciały poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzonej działalności
oraz podnieść poziom swoich kompetencji mogły skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Referat
Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi/ tym roku roczna karencja/.
W 2015 r. Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi otrzymywał
drogą elektroniczną zaproszenia o szkoleniach dla organizacji pozarządowych o różnorodnej tematyce.
Zaproszenia te odsyłano dalej na adresy e-mailowe organizacji pozarządowych.

V. DORADZTWO
Pomoc w składaniu ofert na otwarty konkurs ofert, rozliczaniu dotacji oraz wydawanie opinii na wniosek
organizacji.
Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi udzielał na bież.
informacji w zakresie prawidłowości wypełniania oferty na konkurs grantowy jak również rozliczania
dotacji.
Również na prośbę organizacji pozarządowych, wydawano rekomendacje dot. współpracy w zakresie
realizacji zadań publicznych w latach ubiegłych.
VI WSZECHNICA CHOJNICKA – WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Od 2007 r., we Wszechnicy Chojnickiej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
przy ul. Wysoka 3, prowadzi swoją działalność, którego głównym celem jest nieodpłatne wspieranie
lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonej przez nie działalności.
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Wsparcie logistyczne
Z pomieszczeń we Wszechnicy oraz ze sprzętu znajdującego się na jej wyposażeniu (komputery z
dostępem do Internetu, drukarka, ksero) skorzystało wiele lokalnych organizacji pozarządowych.
Organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania z sali, w których organizowały spotkania
organizacyjne imprezy, związane ze swoją działalnością. W siedzibie MBP funkcjonuje również tzw.
skrzynka kontaktowa, która umożliwia organizacjom sprawne przyjmowanie korespondencji.
FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z
Organizacjami Pozarządowymi, współpraca samorządu z podmiotami trzeciego sektora może przybierać
charakter finansowy i polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz
innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych w przepisach prawnych.
W Urzędzie Miejskim w Chojnicach finansowa współpraca z sektorem pozarządowym w 2015 roku
odbywała się na podstawie następujących aktów prawnych:
- art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2014r., poz. 1118, 1138, 1146; z 2015r., poz. 1255, 1333, 1339)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
Zlecanie zadań własnych:
1. W formie powierzenia zlecono 2 zadania w zakresu:
a) ochrony zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt) – umowa zawarta do 2015
roku.
b) Pomocy społecznej –Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
2. W formie wspiercia przyjęto 79 ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe.
3. Ogólna kwota z budżetu miasta wykorzystana na rzecz działań prowadzonych przez organizacje
pozarządowe w 2015 roku wyniosła 804.602,09 zł, co stanowi 0,76% wydatków bieżących w budżecie
Miasta Chojnice.
1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych był, zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, był tryb otwartego konkursu ofert.
Konkursy ofert w poszczególnych obszarach pożytku publicznego
Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawane były w trybie otwartych konkursów ofert.
Konkursy ogłaszane były przez Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/zadanie z zakresu ochrony
zwierząt/Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu pomocy
społecznej we właściwych sobie obszarach pożytku publicznego, z co najmniej 21 dniowym
wyprzedzeniem. Ogłoszenia Burmistrza Miasta Chojnice o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert
zawierały przede wszystkim zakres informacji określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
lub w innych przepisach prawnych oraz inne istotne lub specyficzne dla danego rodzaju zadania warunki
zlecenia oraz Rocznego Programu Współpracy na 2015 r..
Wszystkie ogłoszenia zamieszczane były:
-w Biuletynie Informacji Publicznej,
-na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ,

10

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe składały
propozycje realizacji zadań publicznych. Koperty zawierające oferty, złożone przez podmioty
uprawnione, otwierane były komisyjnie i weryfikowane pod względem formalnym przez członków komisji
konkursowych. Do dalszego etapu przechodziły tylko oferty spełniające wszystkie kryteria formalne.
Opiniowaniem ofert pod względem merytorycznym zajmowało się 8 komisji konkursowych, które oceniały
możliwość realizacji zadania przez daną organizację pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów,
wartość merytoryczną projektu oraz uwzględniały wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację danego zadania. Natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał Burmistrz
Miasta Chojnice w formie zarządzenia. Pełny wykaz wszystkich zarządzeń, na podstawie, których
przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów uprawnionych, przedstawiony został w poniższej tabelce:
Tab.4 Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta Chojnice o przyznaniu dotacji w Otwartym konkursie ofert
oraz dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. „małych grantów”
Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice o przyznaniu dotacji w
Otwartym Konkursie Ofert oraz dotacji wyłonionych z pominięciem
otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. „małych grantów” w
Lp.
Nazwa zadania
2015 r.
Nr, data
Liczba
zarządzeń
1.

2.

3.

4.

Wspieranie i
Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i
Sportu-

- Nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 61/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)

Kultura, sztuka
i ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

- Nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 61/2015 z dnia 3 czerwca 2015r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 91 /2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych z
pominięciem otwartego konkursu ofert
w postępowaniu tzw „małych grantów”)
Nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)

Wypoczynek dzieci i
młodzieży
Działalność na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami

Nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)

2

3

1

1

11

5.

6.

7..

8.

Ekologii

Ochrony i promocji
zdrowia

Przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom
społecznym
Pomocy Społecznej –
Organizacja i
świadczenie usług
opiekuńczych
OGÓŁEM:

Nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 14/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 15/2014 z dnia 23.12.2014 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
- Nr 124/2015 z dnia 30.10.2015 r.
(zatwierdzenie dotacji wyłonionych w
postępowaniu konkursowym)
-------

1

2

1

2
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Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, przyjmując zlecenie realizacji zadania
publicznego, zobowiązały się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w podpisanej
wcześniej umowie, natomiast organ administracji publicznej zobowiązał się do przekazania odpowiednich
środków finansowych w formie dotacji.
W 2015 r. wysokość dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w poszczególnych obszarach
wyniosła 809.500,00 zł, co na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.
Dodatkowe środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł zabezpieczono na potrzeby realizacji zadań na
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Łączna wysokość zaplanowanych środków pieniężnych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań
dla podmiotów sektora pozarządowego w 2015 roku wyniosła 829.500,00 zł.
W 2015 r. wysokość dotacji przeznaczonych na powierzenie realizacji zadań w obszarze ochrony zwierząt
(prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2015 r.)oraz pomocy społecznej ( organizacja i
świadczenie usług opiekuńczych) wyniosła łącznie 1.139.230,00 zł, co na poszczególne zadania
przedstawia poniższa tabela.
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Tab.5 Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w 2015 roku.
Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych na podstawie
Otwartych Konkursów przeprowadzonych
i rozstrzygniętych w 2015 r.
Lp.
Nazwa obszaru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8

9.

Wspieranie i
Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i
Sportu
Kultura, sztuka
i ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
Wypoczynek dzieci i
młodzieży
Działalność na rzecz
integracji
europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami
Ochrona i Promocja
zdrowia
Przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom
społecznym
Ekologia

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Liczba zawartych umów

154.000 – I Tura
166.000 – II Tura

154.000 – I Tura
166.000 – II Tura

49

31.200 – TURA
61.800 – II TURA

30.557,27 – I Tura
59.116,80 – II Tura

24

2.500

2.500

2

2.500

2.500

1

1.000 – I Tura
389.000 – II Tura

928,02 – I Tura
389.000 – II Tura

2

20.000

20.000

3

1.500

700,00

1

320.000

1

819.260

2

Ochrona Zwierząt
(prowadzenie
schroniska dla
320.000
bezdomnych zwierząt
w 2015 roku)
Pomocy społecznej –
organizacja i
723.360 – I TURA
świadczenie usług
95.900 – II TURA
opiekuńczych
OGÓŁEM:

W 2015 roku do otwartego konkursu ofert 47 organizacji pozarządowych wystąpiło z 90 ofertami o
dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto do
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realizacji 65 oferty złożone przez 36 organizacje pozarządowe. Dwie organizacje pozarządowe nie
podpisały umów.
Tab.6 Oferty złożone na Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadań publicznych w 2015 roku.
Złożono
Ilość
Projekty
projektów
organizacji
zakwalifikowane
które złożyły
do
oferty
dofinansowania
I TURA
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY,
SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

17

13

7

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU

32

18

27

ZADANIA Z ZAKRESU WYPOCZYNKU
DZIECI
I MŁODZIEŻY

2

2

2

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW
I WSPÓŁPRACY MIĘDZY
SPOŁECZEŃSTWAMI

1

1

1

ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

2

2

1

II TURA
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY,
SZTUKI, OCHRONY DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

24

16

17

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU

24

14

22

1

1

1

ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Rodzaj realizowanych przez poszczególne organizacje pozarządowe zadań oraz szczegółowe kwoty dotacji
przedstawiają załączona do informacji tabela nr 7.
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Tab.7 Zbiorcze zestawienie zrealizowanych projektów przez organizacje pozarządowe
w 2015 r.
Wykorzystan
Lp.
Nazwa projektu
Nazwa organizacji
Zwrócono
a kwota
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Chojnickie
Organizacja szkolenia
Towarzystwo
wrotkarskiego dla dzieci i
1
Sportów
5.500
0
młodzieży oraz zawody
Wrotkarskich
wrotkarskie
„ROLLER”
Organizacja cyklu seminariów
Chojnickie
szkoleniowych aikido i kenjutsu
2
Stowarzyszenie
1.000
0
dla dzieci i młodzieży miasta
AIKIDO
Chojnice
Pomorski Oddział
Okręgowy
Sport to siła! Krew to zdrowie!
3
Polskiego
300
0
Każdy z Chojnic Ci to powie.
Czerwonego
Krzyża
Polski Związek
4
Letni Piknik Głuchych
Głuchych
800
0
Oddział Pomorski
Klub Sportowy
Udział w zawodach w ramach
5
„BOXING TEAM”
4.000
0
współzawodnictwa sportowego
Chojnice

6

Organizacja Turnieju Bokserskiego
Klub Sportowy
/gali/ - Chojnicki _T_trz Show.
„BOXING TEAM”
Organizowanie zawodów i imprez
Chojnice
sportowych

7

Organizacja szkolenia zawodników
UKS „ÓSEMKA” Chojnice
w poszczególnych sekcjach

3.000

0

Uczniowski
Klub Sportowy
„ÓSEMKA”
Chojnice

3.000

0

8

Organizacja cyklu turniejów
szachowych i tenisa stołowego oraz
ogólnopolskiego wieloboju
uniwersalnego umożliwiających
współzawodnictwo sportowe
zawodników na szczeblu
regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim

Uczniowski
Klub Sportowy
„ÓSEMKA”
Chojnice

2.000

0

9

Organizacja cyklu turniejów
siatkówki – MALPS –
Młodzieżowej, Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej umożliwiających
współzawodnictwo sportowe dzieci

Uczniowski
Klub Sportowy
„ÓSEMKA”
Chojnice

1.500

0

15

i młodzieży na szczeblu
regionalnym

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Wspieranie szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki nożnej
Wspieranie szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie
lekkoatletyki

Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki
koszykowej

Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki
siatkowej
Regaty pn. „Memoriał
Ottona Weilanda”
Szkolenie sportowe młodzieży i
osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo
wraz z udziałem w regatach
krajowych i zagranicznych

Miejski
Klub Sportowy
„Chojniczanka
1930”
Miejski
Klub Sportowy
„Chojniczanka
1930”

50.000
+ 6,62 odsetki

0

6.000
+ 1,08 odsetki

0

Uczniowski
Klub Sportowy
„OGÓLNIAK”

1.000

0,01 (odsetki)

Uczniowski
Klub Sportowy
„OGÓLNIAK”

1.500

0,03 (odsetki)

Chojnicki
Klub Żeglarski

1.500

0

Chojnicki
Klub Żeglarski

5.000

0

Chojnicki
Klub Żeglarski

24.000

0

4.900

0

12.000

0

5.000

0

Organizacja szkolenia dzieci
Chojnicki
i młodzieży w tym uzdolnionej
Klub Sportowy
sportowo
„KOLEJARZ”
a)Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w tym uzdolnionej
sportowo oraz sportowców
niepełnosprawnych b)Organizacja
przygotowań i uczestnictwa
w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach
RED DEVILS
sportowych c)Promocja sportu
FUTSAL CLUB
dzieci
i młodzieży d)Organizacja imprez
sportowych każdego szczebla
(szkolne, międzyszkolne,
ogólnomiejskie, regionalne,
ogólnokrajowe, międzynarodowe)
Organizacja przygotowań
Uczniowski Klub
i uczestnictwa w regionalnych,

16

20

21

22

23

24

ogólnopolskich i
międzynarodowych imprezach
sportowych. BOKS
Szkolenie dzieci
i młodzieży w żeglarstwie
lodowym
i żeglarstwie letnim

Sportowy
„BOKSER”
Chojnice
Ludowy
Klub Sportowy
Charzykowy

Ludowy
Organizacja regat otwarcia sezonu
Klub Sportowy
Charzykowy
Ludowy
Udział w zawodach w ramach
Klub Sportowy
współzawodnictwa sportowego
Charzykowy
Zawody strzeleckie oraz
Liga Obrony Kraju
organizacja szkolenia strzeleckiego
Zarząd Miejski
dla młodzieży szkolnej
w Chojnicach
Uczniowski Klub
Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży w
„RUGBY TUR
rugby w kategoriach wiekowych
CHOJNICE” przy
10-19 lat
Technikum
im. Stefana Bieszka

2.000

0

500

0

1.000

0

5.000

0

9.000

0

25

Zawody w pływaniu Szkół
Podstawowych o Mistrzostwo
Chojnic
i Puchar Burmistrza
i Przewodniczącego Rady Miasta
Chojnice dla dzieci klas 1 i 2 oraz
3, 4 szkół podstawowych

Klub Sportowy
„OSIR”

1.500

0

26

Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej ruchowo z zakresu
piłki siatkowej. Zorganizowanie
cyklu Turniejów o Puchar
Burmistrza Chojnic w mini piłce
siatkowej mających na celu
rozwijanie umiejętności
siatkarskich poprzez rywalizację na
szczeblu miasta, gminy i
województwa

Klub Sportowy
„OSIR”

1.500

0

27

Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej ruchowo w pływaniu

Klub Sportowy
„OSIR”

1.500

0

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
28

Warsztaty wokalno-sceniczne

Zrzeszenie
Kaszubsko-

5.500

0

17

Pomorskie Oddział
Miejski
w Chojnicach

29

Dla kaszubskiego teatru –
szkolenie dzieci, młodzieży i
dorosłych

Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie Oddział
Miejski
w Chojnicach

1.879,28

20,72
(+ 0,40 odsetki)

30

Organizacja cyklu
Sobotnich Spotkań z Kulturą
Japonii
dla dzieci i młodzieży

Chojnickie
Stowarzyszenie
AIKIDO

800

0

31

Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży Zespołu „Kaszebe”
z Chojnic w zakresie kultury
kaszubskiej

9.000

0

32

Uczymy się języka,
kultury i tradycji kaszubskiej

7.413,37

586,63
(+ 0,72 odsetki)

33

Organizacja działalności
hobbystycznych grup
wolontariuszy
w Samorządnym Centrum
Młodzieżowym

2.965,62

34,38

DziecięcoMłodzieżowy
Zespół
Folklorystyczny
„KASZEBE”
Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi
Chojnickiej
„KASZUBY”

Fundacja Rozwoju
Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej

Związek
Kombatantów
Rzeczypospolitej
Podtrzymanie tradycji i kultury
Polskiej i Byłych
34 polskiej poprzez utrwalenie historii
Więźniów
2.999
1,00
narodu polskiego
Politycznych
Koło
Miejsko-Gminne
w Chojnicach
ZADANIA Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Towarzystwo
Kolonia letnia z programem
Przyjaciół Dzieci
35
2.000
0
rekreacyjnym
Oddział Powiatowy
Chojnice
Organizacja krajoznawczego
Chojnickie
36
weekendu rekreacyjnego
Stowarzyszenie
500
0
dla dzieci i młodzieży.
AIKIDO
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
18

37

38

Fundacja Rozwoju
Ziemi Chojnickiej
2.500
i Człuchowskiej
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Pomorski Oddział
„Ratowniczek – pomaga Ci
Okręgowy
pomagać.” Edukacja z zakresu
Polskiego
928,02
udzielania pierwszej pomocy
Czerwonego
i zapobiegania wypadkom
Krzyża

Polsko – niemiecka organizacja
festiwalu przeciw rasizmowi

0

71,98

II TURA

39

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Opieka nad osobami chorymi
Towarzystwo
poprzez uruchomienie hospicjum
0 zł
Przyjaciół
389.000
(w
realizacji)
stacjonarnego z częścią
Hospicjum
opiekuńczo-leczniczą
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

40

41

42

43

44

a)Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w tym uzdolnionej
sportowo b)Organizacja
przygotowań i uczestnictwa
w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach
sportowych c)Promocja sportu
dzieci
i młodzieży d)Organizacja imprez
sportowych każdego szczebla
(szkolne, międzyszkolne,
ogólnomiejskie, regionalne,
ogólnokrajowe, międzynarodowe)
Organizacja cyklu seminariów
szkoleniowych aikido i kenjutsu
dla dzieci i młodzieży miasta
Chojnice

RED DEVILS
FUTSAL CLUB

11.000

Chojnickie
Stowarzyszenie
AIKIDO

1.000

0

7.000

0

5.000

0

2.000

0

Uczniowski Klub
Sportowy
Szkolenie dzieci i młodzieży w
„RUGBY TUR
rugby w kategoriach wiekowych
CHOJNICE” przy
10-19 lat
Technikum
im. Stefana Bieszka
Zawody strzeleckie oraz
Liga Obrony Kraju
organizacja szkolenia strzeleckiego
Zarząd Miejski
dla młodzieży szkolnej
w Chojnicach
Organizacja przygotowań
i uczestnictwa w regionalnych
i ogólnopolskich imprezach

Uczniowski Klub
Sportowy „KET”

19

sportowych

45
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Szkolenie sportowe młodzieży i
osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Organizacja imprez żeglarskich
rangi ogólnopolskiej
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo
wraz z udziałem w regatach
krajowych i zagranicznych
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w tym uzdolnionej
sportowo w dziedzinie piłka nożna
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki
siatkowej
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki
koszykowej

Chojnicki
Klub Żeglarski

6.000

0

Chojnicki
Klub Żeglarski

5.000

0

Chojnicki
Klub Żeglarski

35.000

0

7.000

0

1.000

0

1.000

0

8.000

0

8.000

0

42.000

0

4.000

0

1.500

0

5.000

0

1.000

0

3.500

0

Chojnicki
Klub Sportowy
„KOLEJARZ”
Uczniowski
Klub Sportowy
„OGÓLNIAK”
Uczniowski
Klub Sportowy
„OGÓLNIAK”

Organizacja Turnieju Bokserskiego
Klub Sportowy
/gali/ - Chojnicki _T_trz Show.
„BOXING TEAM”
Organizowanie zawodów i imprez
Chojnice
sportowych
Miejski
Wspieranie szkolenia dzieci
Klub Sportowy
i młodzieży w zakresie
„Chojniczanka
lekkoatletyki
1930”
Miejski
Wspieranie szkolenia dzieci
Klub Sportowy
i młodzieży w zakresie piłki nożnej
„Chojniczanka
1930”
Klub Sportowy
Udział w zawodach w ramach
„BOXING TEAM”
współzawodnictwa sportowego
Chojnice
Mistrzostwa Polski Dubletów
Chojnickie
w Petanque o Puchar Burmistrza
Towarzystwo
Chojnic (strefa północna)
Polsko-Francuskie
Organizacja i udział w
Chojnickie
rozgrywkach klubowych o
Towarzystwo
Mistrzostwo III Ligi
Polsko-Francuskie
w Petanque
Chojnickie
Indywidualne Mistrzostwa Polski
Towarzystwo
w Petanque (strefa północna)
Polsko-Francuskie
Organizacja cyklu turniejów
Uczniowski
szachowych i tenisa stołowego oraz
Klub Sportowy
ogólnopolskiego wieloboju
„ÓSEMKA”
uniwersalnego umożliwiających
Chojnice
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współzawodnictwo sportowe
zawodników na szczeblu
regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim
59

60

61

62

63

64

65

66

67
68

Organizacja szkolenia zawodników
UKS „ÓSEMKA” Chojnice
w poszczególnych sekcjach

Uczniowski
Klub Sportowy
„ÓSEMKA”
Chojnice

5.000

Organizacja cyklu turniejów
siatkówki – MALPS –
Uczniowski
Młodzieżowej, Amatorskiej Ligi
Klub Sportowy
Piłki Siatkowej umożliwiających
2.000
„ÓSEMKA”
współzawodnictwo sportowe dzieci
Chojnice
i młodzieży na szczeblu
regionalnym
Organizacja przygotowań
Uczniowski Klub
i uczestnictwa w regionalnych,
Sportowy
ogólnopolskich i
5.000
„BOKSER”
międzynarodowych imprezach
Chojnice
sportowych. BOKS
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
Parafia RzymskoCykl wykładów w podziemiach
Katolicka
p.w.Ścięcia Św.Jana
Kościoła pw. Zwiastowania
1.000
Chrzciciela
Najświętszej Maryi Panny
BAZYLIKA
w Chojnicach
MNIEJSZA
Parafia RzymskoKatolicka
Letnie koncerty organowe w
p.w.Ścięcia
kościele pw. Zwiastowania
Św.Jana
4.000
Najświętszej Maryi Panny w
Chrzciciela
Chojnicach
BAZYLIKA
MNIEJSZA
Plener plastyczny dla młodzieży
Chojnickie
szkolnej _T. „Przyroda i zwierzęta” Stowarzyszenie
1.500
zakończony wystawą wykonanych
Miłośników
prac.
Zwierząt
Konkurs fotograficzno-plastyczny
Chojnickie
dla młodzieży szkolnej _T.
Stowarzyszenie
700
„Zwierzęta
Miłośników
w literaturze i malarstwie”
Zwierząt
„Cudze chwalicie, swego nie
Stowarzyszenie
znacie – kultura i historia
3.000
„Szukam Drogi”
Wielkopolski”
Spotkanie kulturalno-integracyjne
Polski Związek
związane z obchodami Świąt
Głuchych
700
Bożego Narodzenia
Oddział Pomorski
Spotkanie kulturalno-integracyjne
Polski Związek
500

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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z okazji Międzynarodowego Dnia
Głuchych

69

Edukacja dzieci i młodzieży
zespołu Kaszebe z Chojnic i
promocja kultury kaszubskiej w
kraju i zagranicy

70

Organizacja dla Chojnic i regionu
chojnickiego Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru „Kaszubskie
Spotkania z Folklorem Świata”
w dniach 21-26.07.2015r.

71

Kaszuby tańczą i śpiewają –
szkolenie dzieci i młodzieży

72

Wydanie biuletynu „KLUKA”

73

74

75

76

77

78

Kaszubski teatr amatorski dla
kultury Kaszub i Pomorza

Dni Kultury KaszubskoPomorskiej

Głuchych
Oddział Pomorski
DziecięcoMłodzieżowy
Zespół
Folklorystyczny
„KASZEBE”
Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi
Chojnickiej
„Kaszuby”
Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi
Chojnickiej
„Kaszuby”
Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie Oddział
Miejski
w Chojnicach
Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie Oddział
Miejski
w Chojnicach

9.000

0

7.000
+ 0,42 odsetki

0

9.000

0

1.000

0

1.416,80

1.583,20

Zrzeszenie
Kaszubsko1.800
Pomorskie Oddział
+ 0,57 odsetki
Miejski
w Chojnicach

Organizacja działalności
hobbystycznych grup
Fundacja Rozwoju
wolontariuszy
Ziemi Chojnickiej
4.000
w Samorządnym Centrum
i Człuchowskiej
Młodzieżowym w drugim półroczu
2015r.
Organizacja inscenizacji Szarży
Fundacja
6.000
18 Pułku Ułanów Pomorskich pod
„Szarża Pod
+ 0,76 odsetki
Krojantami z 1 września 1939r.
Krojantami”
Towarzystwo
Ochrona dziedzictwa
Przyjaciół Muzeum
archeologicznego – łużycki skarb
Historyczno3.000
z epoki brązu
Etnograficznego
w Chojnicach
Chojnickie
XXI Dni Kultury Francuskiej
Towarzystwo
1.500
Polsko-Francuskie

0

0

0

0

0
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W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku wpłynęło 103 oferty.
W wyniku przeprowadzonych procedur 25 ofert zostało odrzuconych.
Ze względów formalnych odrzucono 16 ofert, które nie były brane pod uwagę w dalszym postępowaniu
konkursowym.
Natomiast z przyczyn merytorycznych odrzucono 5 ofert
Pełny wykaz wszystkich odrzuconych ofert przedstawiony został w tabelce poniżej:
Tab. Nr 8: Wykaz odrzuconych ofert konkursowych według zadań
Lp.
Nazwa organizacji
Projekt
Przyczyny odrzucenia ofert
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU – I TURA
1

2

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Polski Związek
Wędkarski Okręg w
Gdańsku. Koło Nr 129
Chojnice
Automobilklub
Chojnice

Szkółka wędkarska dla dzieci i
młodzieży

formalnie

Organizacja imprezy rekreacyjnej na
terenie Chojnic i okolic – Dnia
Dziecka
II TURA
Organizacja szkolenia wrotkarskiego
dla dzieci i młodzieży oraz zawody
wrotkarskie
Wakacje z Ósemką

formalnie

Chojnickie
formalnie
Towarzystwo Sportów
Wrotkarskich „Roller”
Uczniowski Klub
merytorycznie
Sportowy „Ósemka”
Chojnice
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I TRADYCJI – I TURA
Parafia RzymskoCykl wykładów w podziemiach
formalnie
Katolicka p.w. Ścięcia
Kościoła pw. Zwiastowania
Sw. Jana Chrzciciela.
najświętszej Maryi panny
Bazylika Mniejsza
Parafia RzymskoWiosenne koncerty organowe w
formalnie
Katolicka p.w. Ścięcia
kościele pw. Zwiastowania
Sw. Jana Chrzciciela.
Najświętszej Maryi Panny w
Bazylika Mniejsza
Chojnicach
Chojnickie
Konkurs plastyczny pod tytułem „Ty formalnie
Stowarzyszenie
też możesz zostać Leonardo da
Miłośników Zwierząt
Vinci”
Towarzystwo
Upowszechnianie promocja i
formalnie
Przyjaciół Dzieci.
popularyzacja kultury i sztuki
Oddział Powiatowy
„MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ
Chojnice
KADROWEJ”
Europejskie
Przygotowanie i organizacja XVII
formalnie
Stowarzyszenie
Chojnickiego Filmobrania we
Pomerania
wrześniu 2015
Europejskie
Inscenizacja oblężenia Chojnic z
formalnie
Stowarzyszenie
1466r. w dniu 29 sierpnia 2015 r.
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Pomerania
Kaszubski Zespół
Folklorystyczny
„KREBANE”
Fundacja ARS
MUSICA

7.

8.

9.

Fabryka Aktywności
Młodych

10.

Europejskie
Stowarzyszenie
Pomerania

1.

Chojnickie
Towarzystwo
Przyjaciół Nauk
Stowarzyszenie
„Dworek Polski”
Europejskie
Stowarzyszenie
Pomerania
Europejskie
Stowarzyszenie
Pomerania
Europejskie
Stowarzyszenie
Pomerania
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
„Samorządni”
Chojnickie
Stowarzyszenie Aikido

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Dni Kolędy Kaszubskiej – II
Międzynarodowy Festiwal Kolędy
Ludowej
Program Edukacji Muzycznej dla
dzieci „Dziecięce Ogrody
Muzyczne”
Organizacja festiwali, koncertów,
przeglądów, plenerów, warsztatów,
konferencji, wystaw artystycznych i
historycznych oraz spektakli
teatralnych
Pilotażowy program warsztatów
czytelniczych dla dzieci
II TURA
Wydanie książki „Literackie portrety
Chojnic”

formalnie

formalnie

merytorycznie

merytorycznie

formalnie

I Powiatowy Konkurs Kawiarenki
Polskiej
Wydanie i promocja ksiązki
Kazimierza Kummera „Opowiadania
i słuchowiska. Klatka”
Przygotowanie i organizacja XVII
Chojnickiego Filmobrania we
wrześniu 2015
Inscenizacja oblężenia Chojnic z
1466r. w dniu 29 sierpnia 2015 r.

formalnie

„Po sąsiedzku” – Wycieczka
seniorów powiatu chojnickiego do
Człuchowa
Organizacja cyklu Sobotnich
Spotkań z Kulturą Japonii dla dzieci
i młodzieży Miasta Chojnice

merytorycznie

formalnie

formalnie

formalnie

merytorycznie

Projekty na wsparcie zadań publicznych w 2015 roku w trybie tzw. „Małych Grantów”.
W 2015 roku organizacje pozarządowe miały możliwość starać się o przyznanie dotacji w ramach art. 19a
ustawy, czyli tzw. małych grantów, ze względu na to, że taki mechanizm został wprowadzony w ustawie z
2010 roku.
Małe granty, czyli uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych, wiąże się
z przyznaniem dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota
dotacji nie przekracza 10 000 złotych na dany projekt. W tym trybie organizacja pozarządowa
może uzyskać łącznie nie więcej niż 20 000 złotych w roku kalendarzowym. Z uwagi na to,
że nie jest to podstawowa forma zlecania realizacji zadań, jednostka samorządu terytorialnego
w tym trybie nie może przekazać więcej niż 20% budżetu przeznaczonego na dotacje dla
organizacji pozarządowych.
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W ramach tzw. Małych Grantów w 2015 roku wpłynęła 1 oferta
Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto ofertę do realizacji 1 ofertę, której kwota dofinansowania
wyniosła 4.000 zł, a rzeczywiste wykorzystanie wyniosło 4.000 zł.
Pełny wykaz wszystkich ofert dopuszczonych i nie dopuszczonych do realizacji przedstawiony został w
tabelce poniżej:

Lp.

1.

2.

Tab. 9 Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych w trybie tzw. „Małych Grantów”
w 2015 r.
Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych w trybie tzw. Małych
Grantów przeprowadzonych
i rozstrzygniętych w 2015r.
Nazwa obszaru

Kultura, sztuka
i ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
OGÓŁEM

Plan
(w zł)

Wykonanie
(w zł)

Liczba zawartych umów

4.000

4.000

1

4.000

4.000

1

Tab.10 Projekty złożone na wsparcie zadań publicznych w 2015 roku w trybie tzw. „Małych
Grantów”
Złożono
Ilość organizacji Projekty
projektów
które złożyły
zakwalifikowane
oferty
do dofinansowania

ZADANIA Z ZAKRESU
KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR
KULTURY I TRADYCJI
OGÓŁEM

1

1

1

1

1

1

Tab. 11 Wykaz projektów konkursowych w ramach małych grantów dopuszczonych
do realizacji:
Nazwa
Wykorzystan
Lp
Nazwa projektu
a kwota
organizacji
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
Europejskie
Inscenizacja oblężenia Chojnic z
1.
Stowarzyszenie
4.000
1466r. w dniu 29 sierpnia 2015 r.
Pomerania

Zwrócono

0
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Ogólna kwota z budżetu miasta wykorzystana na rzecz działań wsparcie oraz powierzenie zadań)
prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku wyniosła 1.964.562,09, co stanowi 0,76%
wydatków bieżących w budżecie Miasta Chojnice.

I. PODSUMOWANIE

1. Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2015 realizację zadań publicznych wraz z
dotacją na ten cel przedłożyły sprawozdania z realizacji z wykonywania zadania publicznego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15.12.2010r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. W 2010 r. ustawodawca znowelizował ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a w
jej wyniku nałożył na gminy obowiązek począwszy od roku 2012 corocznego przedkładania radzie gminy
sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, którego
realizacja dotyczyła.
3. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach
bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy
oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto na podstawie
zawartych z organizacjami pozarządowymi umów.
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