Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Trzebiatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2014r.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
zm.) Burmistrz Trzebiatowa zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z
realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Trzebiatów na rok 2014 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
przyjęty został przez Radę Miejską w Trzebiatowie uchwałą Nr XLI/340/13 dnia 28
listopada 2013 r.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom zgodnie z formą
wynikającą z uchwały Nr L/464/2010 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 września
2010r. W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego oraz programu współpracy.
Projekt Programu umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie wraz z wzorem formularza zgłaszania pisemnych opinii
i propozycji przesłanych także drogą elektroniczną.
W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani
propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego
Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy
oraz sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu,
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz
przestrzeganie standardów. Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy.
Zasada pomocniczości oznacza, że lokalne problemy powinny być rozwiązywane
u

samego źródła.

Zasada pomocniczości

zakłada,

że

problemy publiczne są

rozwiązywane na tym szczeblu, na którym powstają. Tworzy to najlepsze warunki do
efektywnego działania.
Zasada suwerenności stron rozumiana jest jako zachowanie niezależności we

wzajemnych relacjach partnerów
Kolejna podstawowa zasada, to zasada partnerstwa oznaczająca współdziałanie
suwerennych partnerów na rzecz celów, które są kluczowe dla rozwoju lokalnej
społeczności i dobrostanu obywateli.
Wyszczególniono także zasadę efektywności wymagającej od partnerów współpracy
stałego podnoszenia potencjału do sprawnego realizowania zadań publicznych. Zadania
powinny być wykonywane w oparciu o reguły gospodarności, tworzenia maksymalnej
wartości za określone nakłady i szanowania publicznych zasobów.
Zasada uczciwej konkurencji i

jawności określa, że wszystkie podmioty mają szansę

rywalizować o możliwość wykonywania zadań publicznych. W oparciu o zasadę uczciwej
konkurencji następuje próba znalezienia najbardziej efektywnego realizatora zadań
publicznych oraz zakłada, że partnerzy współpracy wzajemnie udostępniają sobie pełną i
prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu
widzenia budowana wysokiej jakości partnerstwa.
Program współpracy na 2014 rok, określił formy w jakich Gmina podejmuje
działania wspólne z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i
pozafinansowym.
Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na
zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez:
1. Udzielanie dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w formie powierzania i wspierania.
2. Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych.
3. Współfinansowanie aktywności lokalnych organizowanych przez organizacje dla
mieszkańców Gminy.
Współpraca pozafinansowa obejmowała:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich
działania, projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez
udostępnienie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii.
3. Doradzanie i udzielanie pomocy merytorycznej.
4. Użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu i jego jednostek samorządowych itp.
5. Organizowanie spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu.

6. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.
7. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami
samorządowymi innych państw.
8. Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie
działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych.
9. Promowanie przez Gminę działalności organizacji pozarządowych.
10. Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach
pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
11. Promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzonych na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie
projektach.
Sprawozdanie odnosi się do poszczególnych form współpracy Gminy Trzebiatów z
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy. Obejmuje więc
współpracę samorządu lokalnego z organizacji pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy w 2014 roku ( na koniec roku zarejestrowanych było 44 organizacji).
Współpraca finansowa
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci zlecania wykonania
zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego
realizacji oraz współfinansowanie aktywności lokalnych.
Konkursy były realizowane przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego i jednostki
organizacyjne samorządu odpowiedzialne za realizację zadań priorytetowych, tj.:
1. Referat Spraw Społecznych,
2. Referat Organizacyjny,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakres zadań współpracy:
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. działanie

na

rzecz

osób

w

wieku

emerytalnym,

kombatantów

represjonowanych;
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w tym w szczególności:
5. turystyka i krajoznawstwo;
6. rozpowszechnianie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:

i

osób

7. wdrażania programów pobudzania aktywności lokalnej;
8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
9. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
Konkursy na zlecanie realizacji zadań publicznych prowadzone były przez
merytoryczne właściwe referaty Urzędu Miejskiego lub i jednostkę organizacyjną
samorządu. Burmistrz powołał Komisje konkursowe, których zadaniem była ocena ofert
złożonych przez organizacje pozarządowe. Przedstawione Burmistrzowi rekomendacje
dotyczące dofinansowania proponowanych przez organizacje zadań, służyły do dokonania
wyboru ofert, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu gminy.
Skład poszczególnych komisji konkursowych tworzyli pracownicy urzędu, w tym pracownik
odpowiedzialny merytorycznie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W roku 2014 Burmistrz ogłosił 16 konkursów na realizacje zadań publicznych, w
tym jeden na powierzenie i 15 na wsparcie zadań (w tym 1 mały grant). Dwa konkursy
zostały ogłoszone pod koniec 2013 roku, umowy Burmistrz podpisał już w 2014 r., obie
udzielone dotacje w konkursach były na wsparcie zadania.
Zestawienie zawartych umów w 2014 r.:

L.p.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Data zawarcia Kwota
dofinansowania
umowy

1

Międzyszkolny Ludowy

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
lekkoatletyki

13.02.2014 r.

5000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
piłki siatkowej

13.02.2014 r.

15000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
jeździectwa

13.02.2014 r.

8000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
jeździectwa

13.02.2014 r.

4000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
unihokeja

05.02.2014 r.

45000 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Trzebiatów” przy Publicznym
Gimnazjum w Trzebiatowie

2

Trzebiatowskie
Stowarzyszenie Siatkarskie
„Nowa-Rega” Trzebiatów

3

Ludowy Klub Sportowy
Dragon Nowielice

4

Jeździecki Klub Sportowy
„Ago-Pol” w Trzebiatowie

5

Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka Trzebiatów”przy

Szkole Podstawowej Nr 1 w
Trzebiatowie

6

Ludowy Klub Sportowy „Fala” upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
w Trzebiatowie przy Szkole
tenisa stołowego
Podstawowej Nr 2 w

05.02.2014 r.

40000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
speedmintona

13.02.2014 r.

5000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
piłki siatkowej

04.08.2014 r.

15000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
lekkoatletyki

04.08.2014 r.

5000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
jeździectwa

13.08.2014 r.

8000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
jeździectwa

13.08.2014 r.

5000 zł

upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresie
piłki nożnej

13.02.2014 r. 170000 zł

Trzebiatowie

7

Uczniowski Klub Sportowy
„Mrzeżyno”

8

Trzebiatowskie
Stowarzyszenie Siatkarskie
„Nowa-Rega” Trzebiatów

9

Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy
„Trzebiatów” przy Publicznym
Gimnazjum w Trzebiatowie

10

Ludowy Klub Sportowy
Dragon Nowielice

11

Jeździecki Klub Sportowy
„Ago-Pol” w Trzebiatowie

12

Trzebiatowski Klub Sportowy
„Rega” Trzebiatów

13

Polskie

Stowarzyszenie

na Organizacja cyklu imprez
integracyjnych z udziałem
Rzecz Osób z Upośledzeniem
osób niepełnosprawnych
Umysłowym
Koło
w

29.04.2014 r. 15000 zł

Trzebiatowie

14

Krajowe

Stowarzyszenie Wspieranie inicjatyw
24.07.2014 r. 9000 zł
społecznych :Senior - Junior
ARAMIS w Trzebiatowie

15

Polskie Stowarzyszenie na

16

Trzebiatowskie

Organizacja dowozu dzieci 29.01.2014 r. 25500 zł
niepełnosprawnych z terenu
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Gminy Trzebiatów
Umysłowym Koło w Gryficach
Stowarzyszenie Trzeźwości

Zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym

02.01.2014 r. 32000 zł

klub Abstynenta "Kotwica"

17

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Prowadzenie opiekuńczych
placówek wsparcia
ZOR w Szczecinie
dziennego

08.01.2014 r. 140000 zł

18

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Prowadzenie opiekuńczych
placówek wsparcia
ZOR w Szczecinie
dziennego

30.06.2014 r. 14000 zł

Razem przekazano kwotę

560 500,00 zł

Wydatkowano kwotę

560 489,98 zł

Wsparcie dla stowarzyszeń w ramach współfinansowania aktywności lokalnej - tj. imprez
i uroczystości z uczestnictwem mieszkańców:
l.p. Nazwa organizacji
1

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze w
Trzebiatowie. Baszta Kaszana

Kwota wsparcia
- Rajd po Ziemi Trzebiatowskiej, 2127,98 zł
- Rajd Zaślubin z Morzem,
- Guide Tour,
- Ścieżka Edukacyjna

2

Grupa inscenizacji historycznych - Inscenizacja Powstania
Warszawskiego,
„Nałęcz”
-Inscenizacja Stanu Wojennego

5812 zł

3

Stowarzyszenie Zwykłe

1200 zł

- Współpraca z Wandlitz

:Trzebiatowski Klub Miłośników
Fitness
4

Stowarzyszenie Miłośników rzeki Ogólnopolskie zawody
wędkarskie
Regi

169,10 zł

5

Polski Związek Emerytów

- Dzień seniora
- Wyjazdy do teatru
- Wigilia/ Walentynki

1587,29 zł

- Wigilia

296,86 zł

- Rajd Trzeźwości

1500 zł

i Rencistów koło Trzebiatów.
6

Stowarzyszeniem Gospodyń
Mrzeżyna

7

Trzebiatowskie Stowarzyszenie
Trzeźwości klub Abstynenta
"Kotwica"

Razem:

12693,23 zł

W innym trybie niż konkurs, Gmina przekazała dotację w wysokości 40 000,00zł na
ochronę zabytków Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie
oraz wydatkowała kwotę 306 109,14 zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzebiatowa,
Gołańczy Pom. i Mrzeżyna.
Gmina Trzebiatów jest otwarta na inicjatywy Organizacji Pozarządowych naszych
lokalnych a także z rożnych terenów Polski, udostępnia tereny, użycza lokale(w TOK,
Urzędzie, hale sportowe) dzięki czemu organizowane są na terenie gminy różne imprezy.

m.in.
•

Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkania Kultur,

•

Rajd Starych Samochodów,

•

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,

•

Mrzeżyński Jarmark Rybny na Pomorskiej Drodze św. Jakuba,

•

Zlot Wojskowych Pojazdów Ciężarowych Star Truck,

•

Weekend za 50%w Gminie Trzebiatów.

Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Trzebiatów stale współpracuje przy organizacji
różnych imprez, uroczystości odbywających się na terenie gminy.

W roku 2014 Gmina Trzebiatów współpracowała z organizacjami pozarządowymi
na wielu płaszczyznach m.in. związanych z rozwojem regionu, upowszechnianiem kultury
fizycznej, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu, aktywnością osób starszych i niepełnosprawnych,ochroną zabytków oraz
wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w
szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz
prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Sporządziła: Magdalena Walczak

