
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie  
 

 

z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka                                                

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2015 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzcianka, kwiecień 2016 r. 

 

 

 

 



Wstęp 

 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 239), zwana dalej ustawą, nakłada na organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu 

jako „organizacje pozarządowe”). 

 

 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy                 

i przekazane zostanie Radzie Miejskiej Trzcianki oraz podane do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Trzcianki w zakładce „organizacje 

pozarządowe”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

I. Konsultacje projektu Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi na 2015 rok 

 

 Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi – roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 Na podstawie zarządzenia Nr 201/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 października 2014 

r., konsultacje projektu programu współpracy na 2015 r. prowadzone były od 6 października 

2014 r. do 20 października 2014 r., do godz. 15:30. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz  

z formularzem do konsultacji oraz  projektem Programu na 2015 r., zostały zamieszczone  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

Trzcianki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki. Zaproszenie do udziału  

w konsultacjach zostało wysłane również pocztą tradycyjną do organizacji pozarządowych  

i klubów sportowych, z którymi gmina Trzcianka podpisała w 2014 r. umowy o powierzenie 

lub wsparcie realizacji zadań publicznych. Dokumenty dostępne były także w Referacie 

Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki. Uprawnione podmioty mogły 

przekazywać swoje propozycje pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.  

 W okresie przeznaczonym na konsultacje, do Urzędu Miejskiego Trzcianki nie 

wpłynęły żadne uwagi ani opinie. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu 

„Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”, zostało przekazane 

Radzie Miejskiej Trzcianki 21.10.2014 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej  

i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 Program współpracy  przyjęty został uchwałą Nr LXVII/518/14 Rady Miejskiej 

Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy 

Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok”. 

 

 



II. Formy współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi 

 

 Zgodnie z Programem Współpracy na 2015 r. współpraca gminy Trzcianka  

z organizacjami pozarządowymi miała charakter: 

 

 finansowy 

 pozafinansowy 

 

1. Współpraca finansowa  

 

 Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania 

zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania 

takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 Wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych w 2015 r. odbywało się głównie 

po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. 12 listopada 2014 r. Burmistrz Trzcianki 

ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert w 2015 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy, w skład komisji 

konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób 

wskazanych przez organizacje, biorące udział w konkursie. W określonym w ogłoszeniu 

terminie, tj. do 30.11.2015 r., żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, nie zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji 

konkursowych. 

 

 W 2015 r. Burmistrz Trzcianki ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację 

następujących zadań publicznych: 

1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 239/14  

z dnia 22 grudnia 2014 r.), 

2. w zakresie turystyki i krajoznawstwa (Zarządzenie Nr 239/14 z dnia 22 grudnia 2014 

r.), 

3. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (Zarządzenie Nr 23/15 z dnia  

2 lutego 2015 r.). 

 

Powołane wymienionymi zarządzeniami komisje konkursowe dokonały sprawdzenia 

ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Trzcianki, pod względem formalnym  

i merytorycznym oraz zaproponowały podział środków na poszczególne zadania i organizacje. 

Po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowych, Burmistrz Trzcianki dokonał podziału 

środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2015 r. (Zarządzenie Nr 27/15 

Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań 

publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 r., Zarządzenie Nr 44/15 

Burmistrza Trzcianki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie podziału środków na realizację zadania 

publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach 

otwartego konkursu ofert na 2015 r.). 

W 2015 r. gmina Trzcianka, w trybie otwartych konkursów ofert, podpisała  

z organizacjami pozarządowymi 30  umów na realizację zadań publicznych, w tym: 25 umów 



na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

4 umowy w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz 1 umowę na realizację zadania w zakresie 

przeciwdziałania patologiom społecznym: 

 

Nazwa zadania w zakresie sportu Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

OGÓLNOROZWOJOWYCH Z 

ELEMENTAMI 

WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWEGO W SZKOŁACH I 

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH 

SPORTOWYCH 

(powierzenie realizacji zadania 

publicznego) 

   

 Uczniowski Klub Sportowy 

„Forma” przy Gimnazjum 

nr 1 w Trzciance 

3.000,00 3.000,00 

 Uczniowski Klub Sportowy 

„Dysk” przy Szkole 

Podstawowej nr 3  

w Trzciance 

3.000,00 2.996,88 

 Uczniowski Klub Sportowy 

„Relax” przy Szkole 

Podstawowej Nr 2  

w Trzciance 

3.000,00 3.000,00 

 Uczniowski Klub Sportowy 

„Błyskawica” przy 

Gimnazjum Nr 2  

w Trzciance 

3.000,00 3.000,00 

 Uczniowski Klub Sportowy 

„Gwiazda” przy Zespole 

Szkół w Siedlisku 

3.000,00 2.837,39 

 RAZEM 15.000,00 zł 14.834,27 

PROWADZENIE ZAJĘĆ 

TRENINGOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY TRZCIANKA 

ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH  

SPORTOWYCH 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

   

 Miejski Klub Sportowy przy 

Młodzieżowym Domu 

Kultury w Trzciance 

85.000,00 85.000,00 

 Miejski Klub Sportowy 

„Lubuszanin” Trzcianka 

169.000,00 169.000,00 

 UKS Biała 5.000,00 

 

4.998,91 

 UKS „Kajak” Trzcianka 38.000,00 

 

38.000,00 



 Gminne Stowarzyszenie 

Ludowych Zespołów 

Sportowych Trzcianka 

18.000,00 18.000,00 

 Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Rychlik 

5.000,00 5.000,00 

 Akademia Piłkarska 

„Bambinis” 

14.000,00 14.000,00 

 Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi „Przyjaźń” w 

Przyłękach 

1.000,00 1.000,00 

 Fundacja Piotra Reissa 7.000,00 7.000,00 

 Klub Piłkarski „Iskra” 

Runowo 

8.000,00 6.746,25 

 Stowarzyszenie Miłośników 

Gier i Rozrywek 

Umysłowych  

im. F. Dziedzica 

3.000,00 3.000,00 

 RAZEM 

 

353.000,00 351.745,16 

WSPIERANIE SPORTU I REKREACJI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

   

 Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne – 

Sekcja „Olimpijczyk” 

Trzcianka 

 

13.000,00 

 

13.000,00 

 

 

RAZEM 13.000,00 13.000,00 

ORGANIZACJA IMPREZ, 

ZAWODÓW I ROZGRYWEK 

SPORTOWYCH 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

   

 Klub Sportowy TSD Sport 720,00 720,00 

 Polska Federacja 

Podnoszenia Ciężarów 

„Masters” w Koszalinie 

1.500,00 1.500,00 

 Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Rychlik 

900,00 900,00 

 Stowarzyszenie „Przyjazne 

Siedlisko” 

400,00 400,00 

 Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne – 

Sekcja „Olimpijczyk” 

Trzcianka 

2.000,00 2.000,00 

 Stowarzyszenie Miłośników 

Brydża „Dama Pik” 

500,00 500,00 

 Klub Sportowy „Leśna 

Podkowa” 

1.990,00 1.990,00 

 Uczniowski Klub Sportowy 990,00 978,96 



„Dysk” przy Szkole 

Podstawowej Nr 3  

w Trzciance 

 RAZEM 9.000,00 8.988,96 

 OGÓŁEM 390.000,00 388.568,39 

 

 

Nazwa zadania w zakresie turystyki i 

krajoznawstwa 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ 

POPULARYZUJĄCYCH 

TURYSTYKĘ AKTYWNĄ (wsparcie 

realizacji zadania publicznego) 

   

 Klub Sportowy TSD Sport 1.000,00 1.000,00 

 Polski Związek 

Niewidomych 

1.000,00 1.000,00 

 RAZEM 2.000,00 2.000,00 

ORGANIZACJA RAJDÓW 

TURYSTYCZNYCH I 

KRAJOZNAWCZYCH 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

   

 ZHP, Hufiec Trzcianka, 

Rajd Pajęczyna 

1.500,00 1.500,00 

 ZHP, Hufiec Trzcianka, 

Zlot Turystyczny 

1.500,00 1.500,00 

 RAZEM 3.000,00 3.000,00 

 OGÓŁEM 5.000,00 5.000,00 

 

 

Nazwa zadania w zakresie 

przeciwdziałania patologiom 

społecznym 

 

Nazwa   

organizacji  

pozarządowej 

 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

 

 Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

PROWADZENIE ŚWIETLIC 

WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE 

GMINY TRZCIANKA 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

   

 Caritas Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Trzciance 

42.952,00 42.315,97 

 RAZEM 42.952,00 42.315,97 

 

RAZEM KONKURSY OFERT 437.952,00 435.884,36 
 

Ponadto w 2015 r., zgodnie z § 18 ust. 1 programu współpracy, gmina Trzcianka zleciła 

realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji. 



Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zezwala, aby jednostki 

samorządu terytorialnego zlecały realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert (zgodnie z art. 19a ustawy). W tym trybie wsparciem z budżetu mogą być objęte 

zadania: 

- o charakterze lokalnym i regionalnym, 

- których wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł, 

- realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Oferty złożone w tym trybie mogą dotyczyć realizacji zadań publicznych określonych 

w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W 2015 r. gmina Trzcianka podpisała 7 umów na powierzenie lub wsparcie realizacji 

zadań publicznych w trybie  artykułu 19a z następującymi organizacjami pozarządowymi:  

 

 Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

ZADANIA W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA 

UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 

SPOŁECZNYCH 

   

 Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Rachunkowe 

Województwa 

Wielkopolskiego 

(powierzenie realizacji 

zadania publicznego) 

 

 

5.000,00 

 

 

5.000,00 

 Miejski Klub Sportowy 

„Lubuszanin” w Trzciance 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 Uczniowski Klub Sportowy 

Biała 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego 

 

3.900,00 

 

3.870,12 

 Caritas Parafii pw. 

Wszystkich Świętych w 

Białej 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego 

 

3.100,00 

 

3.060,18 

 

 

 RAZEM 15.000,00 14.930,30 

ZADANIA W ZAKRESIE 

WYPOCZYNKU DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

   

 Caritas Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Trzciance 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 RAZEM 5.000,00 5.000,00 

ZADANIA W ZAKRESIE 

WSPIERANIA I 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

FIZYCZNEJ 

   



 Uczniowski Klub Sportowy 

„Relax” przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 w 

Trzciance 

(powierzenie realizacji 

zadania publicznego) 

 

 

5.000,00 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 Fundacja Piotra Reissa w 

Poznaniu 

(wsparcie realizacji zadania 

publicznego) 

 

3.500,00 

 

3.479,12 

 

 RAZEM 8.500,00 8.479,12 

RAZEM TRYB POZAKONKURSOWY 28.500,00 28.409,42 

  

Na realizację zadań publicznych w 2015 r. w trybie otwartych konkursów ofert oraz  

w trybie pozakonkursowym gmina Trzcianka przekazała  organizacjom pozarządowym kwotę 

466.452,00 zł, co stanowi 0,62% wydatków gminy w 2015 r. – w 2014 r. wskaźnik ten wynosił 

0,58 %. 

 

Oprócz środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań publicznych zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego                               

i o wolontariacie, Gmina Trzcianka, jako członek wspierający, przekazała w 2015 roku składki        

do czterech stowarzyszeń działających na terenie gminy Trzcianka tj. 15.000 zł dla Hospicjum 

Trzcianka, 1.500 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci                                 

i Młodzieży, 10.000 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 5.000 zł dla Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

Poza tym, na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych, Burmistrz Trzcianki, zarządzeniem Nr 85/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określił 

zasady postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2015 r. z zakresu ratownictwa 

wodnego. Dotację w wysokości 60.000 zł na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego 

w formie powierzenia otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja  

2015 r.). 

 

 Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi na 2015 rok, realizacja programu poddana jest monitoringowi w celu jego 

oceny. Bazę wyjściową stanowi poziom wskaźników ewaluacji z 2014 r. 

 

lp.  wskaźniki ewaluacji 

 

2014 2015 

1. liczba otwartych konkursów ofert  4 2 

2. 
liczba ofert złożonych w otwartych 

konkursach ofert 28 34 

3. 

liczba umów zawartych na realizację zadania 

publicznego w ramach otwartych konkursów 

ofert 

25 30 

4. 
Liczba ofert złożonych w trybie 

pozakonkursowym 
6 7 



5. 

liczba umów zawartych na realizację zadania 

publicznego w ramach trybu 

pozakonkursowego 

5 7 

6. 

 

liczba umów zerwanych lub unieważnionych 

 

0 0 

7. 
 

wysokość kwot udzielonych dotacji 
454,614,00 466.452,00 

8. 
 

liczba beneficjentów realizowanych zadań  
ok. 3000 ok. 3500 

9. 
liczba organizacji realizujących zadania 

publiczne w oparciu o dotacje 
21 27 

 

2. Współpraca pozafinansowa 

 

 Zgodnie z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, 

oprócz finansowania lub dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, gmina Trzcianka wspierała działania sektora pozarządowego także w innych 

formach, w szczególności poprzez: 

 promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego Trzcianki oraz oficjalnym profilu gminy Trzcianka na Facebooku, 

 nieodpłatne udostępnianie hali sportowo-widowiskowej oraz obiektów sportowych 

przy OSiR, 

 prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych, 

 prowadzenie na stronie internetowej urzędu – zakładki: organizacje pozarządowe, 

której podstawowym celem jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich 

informacji, które mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące  

z gminą Trzcianka,  

 objęcie przez Burmistrza Trzcianki, na wniosek organizacji pozarządowych, 

honorowym patronatem działań i imprez przez nie prowadzonych, 

 przekazywanie organizacjom pozarządowym pucharów, dyplomów, gadżetów 

reklamowych na organizowane imprezy, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych z realizacją przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze otwartych 

konkursów ofert, 

 informowanie o organizowanych dla organizacji pozarządowych szkoleniach 

podnoszących jakość pracy organizacji w sferze realizowanych zadań publicznych, 

 przekazywanie organizacjom materiałów szkoleniowych dotyczących stosowania 

ustawy    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 wspieranie organizacyjne, medialne i promocyjne imprez organizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 
 

opracowała: 

Anna Stańczyk 


