
MIASTO
GOLUB-DOBRZYŃ

Sprawozdaniez realizacji Programu Współpracy
Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego zapewnia Mieszkańcom Miasta możliwość

zaspokajani zbiorowych potrzeb, opartych na aktywności społecznej, sportowej i kulturalnej.

W coraz większym stopniu za proces rozwoju Miasta i jego Mieszkańców

współodpowiedzialne stają się podmioty wypełniające sektor publiczny, które nieodpłatnie

udostępniają rzeszy odbiorców swoje oferty. Organizacje pożytku publicznego, ponadto, iż są

organizatorem i pomysłodawcą niebagatelnych rozwiązań, skupiają również specjalistów w

danej dziedzinie — ludzi posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie. Gmina Miasto

Golub-Dobrzyń, jako podmiot gwarantujący możliwość uzyskania finansowego wsparcia na

realizację zadań, współdziała z organizacjami na zasadach pomocniczości, suwerenności

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencjii jawności.

I. RAMY PRAWNE

Współpraca z sektorem pozarządowym w roku 2019 prowadzona była w oparciu o

obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie oraz uchwały nr I/8/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada

2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2019 roku.

II. CELE I PRZEDMIOT PROGRAMU

Uchwalenie Programu miało na celu:



- umocnienie poczucia współodpowiedzialności za rozwój lokalnej społeczności,

kultywowanie tradycji i tworzenie więzi społecznych;

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego;

- prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;

- uzupełnienie oferty skierowanej do mieszkańców, której nie obejmuje działalność struktur

samorządowych;

- zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Przedmiotami współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z podmiotami wymienionymi

w ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy były:

- realizacja zadań gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- zwiększenie aktywności mieszkańców w działaniach do nich skierowanych;

- tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemówspołeczności lokalnej;
- określenie społecznych potrzeb i sposobów ich zaspokajania;

- konsultowanie aktów prawa miejscowego, poprzez możliwość zgłaszania uwag

do przygotowywanej uchwały Rady Miasta.

II. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Społeczne konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2019 roku rozpoczęły się 4 października 2018 r. i trwały do 26 października

2018 r. Informacja dot. możliwości składania opinii na temat Programu zamieszczona została

zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach i współtworzenia ostatecznej wersji

programu zawarta była w zarządzeniu nr 105/2018 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta

Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Integralną część zarządzenia stanowił projekt

programu oraz formularz konsultacji. Dokumenty zostały zamieszczone na stronie

internetowej Urzędu pod adresem www.golub-dobrzyn.pl , w BIP Urzędu oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miasta. Konsultacje zakończyły się 26 października 2018 r. Od dnia 4

października 2018 r. do dnia 26 października 2018 r. pobrano:

- Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 października 2018

r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2019 roku —26 razy



- Projekt Program współpracy — 31 razy

- Formularz konsultacji — 18 razy.

Uwagi można było składać w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynął 1 wniosek z

wypełnionym formularzem konsultacji. Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie

Obrońców Zwierząt „Przyjazna Buda” z Golubia-Dobrzynia. Stowarzyszenie zaproponowało

wprowadzenie w projekcie programu zmiany w Rozdziale VI Priorytetowe zadania publiczne

poprzez dodanie punktu 7 w brzmieniu „ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony

dziedzictwa przyrodniczego”. Uwaga została uwzględniona i wprowadzona do projektu

programu.

IV. KONKURSY OFERT

W roku 2019 przeprowadzone zostały dwa konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych,

związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego.

1. Konkurs nr 1/2019 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

ogłoszony został Zarządzeniem nr 1/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4

stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert związanych z realizacją

zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach konkursu do Urzędu

Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęło 17 ofert. Kwota przeznaczona na realizację zadań

wynosiła 160 000,00 zł. Poniżej znajduje się wykaz podmiotów, którym przyznano

dofinansowane w ramach w/w konkursu:

LP OFERENT TYTUŁ ZADANIA PRZYZNANA

KWOTA

l Klub Sportowy „Piłkarz”, ul. Podnoszenie sprawności 35 000

Sportowa8, 87-400 Golub-Dobrzyń|ogólnej i umiejętności

piłkarskich poprzez

zorganizowany proces

szkoleniowy

2 Golubsko-Dobrzyńskie I rowerowy rajd 3 000,00

Towarzystwo Rowerowe Konstytucji 3 Maja

UI. Sosnowa 2A

87-400 Golub-Dobrzyń



Stowarzyszenie Świętego Huberta Regionalna Lida 1300,00

Lisak 5 Strzelecka 2019

87-400 Golub-Dobrzyń

Okręg Polskiego Związku Organizacja zawodów 1500

Wędkarskiego Zarząd Koła wędkarskich dla dzieci z

Miejskiego „Drwęca” okazji Dnia Dziecka

ul. Katarzyńska 4, 87-400 Golub-

Dobrzyń

Uczniowski Klub Sportowy Rozwijania 2100

ALFA, zainteresowań dziecii
ul. Żeromskiego 11, młodzieży poprzez

87-400 Golub-Dobrzyń uprawianie

Siatkówkii piłki nożnej

Golubsko-Dobrzyński Klub Prowadzenie szkolenia 5 000,00

Karate Kyokushin sportowego

Sokoligóra 44 zawodników w

87-400 Golub-Dobrzyń dyscyplinie

Kyokushin Karate

Golubsko-Dobrzyńskie 100 km na 100-lecie 3 000,00

Towarzystwo Rowerowe Polskiego Czerwonego

UI. Sosnowa 2A Krzyża

87-400 Golub-Dobrzyń

Ognisko Towarzystwa Grand Prix Powiatu - 3 000,00

Krzewienia Kultury Fizycznej Przełaje

RYTM,

ul. Pod Arkadami2, 87-400
Golub-Dobrzyń

Ognisko Towarzystwa 28 Ogólnopolski Bieg 6000

Krzewienia Kultury Fizycznej Solidarności — Puchar

RYTM, Marszałka

ul. Pod Arkadami2, 87-400 Województwa

Golub-Dobrzyń Kujawsko-Pomorskiego



10 Ognisko Towarzystwa Międzynarodowe 2500

Krzewienia Kultury Fizycznej Zawody Kajakowe-

RYTM, Puchar Burmistrza

ul. Pod Arkadami 2, 87-400
Golub-Dobrzyń

11 Uczniowski Klub Sportowy Popularyzacja sportu 2100,00

„LIDER”Ul. Żeromskiego 11 wśród młodzieży

87-400 Golub-Dobrzyń

12 Odział PTTK im. Zygmunta Międzynarodowe 4 000,00

Kwiatkowskiego UI. PTTK 13 Mistrzostwa Polski w

87-400 Golub-Dobrzyń Łucznictwie

tradycyjnym

13 Oddział Regionalny Olimpiady IV Kujawsko-Pomorski 3 000,00

Specjalne Kujawsko-Pomorskie, ul. Dzień Młodego

Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz Sportowca Olimpiad

Specjalnych

14 Miejski Klub Sportowy „Drwęca” Zakrzewianie wśród 34 000,00

Golub-Dobrzyń Ul. Sportowa 8, dzieci i młodzieży

87-400 Golub-Dobrzyń kultury fizycznej i

sportu

15 Miejski klub Sportowy „Drwęca” Zakrzewianie wśród 51 000,00

Golub-Dobrzyń Ul. Sportowa 8, dorosłych kultury

87-400 Golub-Dobrzyń fizycznej i sportu

16 Uczniowski Klub Sportowy Rozwój Sportowy i 3 500,00

„Rycerz”ul. Sportowa 8, 87-400

Golub-Dobrzyń

upowszechnianie sportu

szachowegona terenie

miasta Golubia-

Dobrzynia

Na 17 organizacji, które złożyły ofertę w konkursie nr 1/2019 dot. wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej 16 otrzymało dofinansowanie.



2. Konkurs nr 2/2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego ogłoszony został zarządzeniem nr 1/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert związanych z

realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 przez organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego. W ramach konkursu do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

wpłynęło 9 ofert. Kwota przeznaczona na realizację zadań wynosiła 35 000,00 zł.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowane w ramach w/w

konkursu:

CP OFERENT TYTUŁ ZADANIA PRZYZNANA

KWOTA

l Klub Miłośników Starych XI WystawaStarych 6000,00

Ciągników i Maszyn Rolniczych Ciągników i Maszyn

RETRO-TRAKTOR Rolniczych

Ul. Brodnicka 14

87-400 Golub-Dobrzyń

2 Chorągiew Kujawsko- Warsztaty Historyczne — 4000,00

Pomorska ZHP Hufiec Golub- z historią za pan brat

Dobrzyń

UL. Rynek 19

87-400 Golub-Dobrzyń

3 Stowarzyszenie Miłośników IV Festiwal Gitarowy 4 000,00

Kultury, na Zamku Golubskim

ul. Odrodzenia 7

87-410 Kowalewo Pomorskie

4 Polski Związek emerytów, Aktywny Senior w 3 000,00

Rencistów i Inwalidów, Odział Kulturze i Tradycji —

rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu integracja społeczności

ul. Mickiewicza 4, 87-400 Golub- lokalnej poprzez

Dobrzyń spotkanie z okazji

Światowego Dnia

Inwalidy

5 Stowarzyszenie Edukacyjno- IV Edycja 4 000,00

Oświatowe COPTIOSH, Ogólnopolskiej

Oddział COPTIOSH w Olimpiady Wiedzy

Golubiu-Dobrzyniu Historycznej



UI. PTTK 13

87-400 Golub-Dobrzyń

6 Oddział PTTK im. Zygmunta Nocny Konny Pokaz 6 000,00

Kwiatkowskiego, Kaskaderski

ul. PTIK 13,

87-400 Golub-Dobrzyń

7|Stowarzyszenie Motocyklowe Steel MOTOSERCE 2019 4 000,00

Pistons, Lisak 5, 87-400 Golub-

Dobrzyń

8 Stowarzyszenie „Przywrócić Chrońmy miejsca 6 000,00

Pamięć”, ul. Żeromskiego 11, 87- pamięci Golubia-

400 Golub-Dobrzyń Dobrzynia — cz.II

Na 9 organizacji, które złożyły ofertę w konkursie nr 2/2019 dot. kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8 otrzymało dofinansowanie.

V. ROZLICZENIE DOTACJI

Wszystkie podmioty zobowiązane były złożyć do siedziby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego najpóźniej do dnia 14 stycznia

2020 r. 2 organizacje realizujące zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej (Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM, Oddział PTTK im.

Zygmunta Kwiatkowskiego) nie dostarczyły sprawozdań w terminie określonym umową.

Organizacje te zgodnie $10 ust. 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zostały

wezwane do złożenia sprawozdań w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Organizacje zastosowały się do wezwań i złożyły sprawozdania w wyznaczonym terminie.

2 organizacje realizujące zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób kultury i

dziedzictwa narodowego (Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie

Motocyklowe Steel Pistons) nie dostarczyły sprawozdań w terminie określonym umową.

Organizacje te zgodnie $10 ust. 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zostały

wezwane do złożenia sprawozdań w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Organizacje zastosowały się do wezwań i złożyły sprawozdania w wyznaczonym terminie.

Pozostałe organizacje dostarczyły sprawozdania w określonym umową terminie.
Po przeprowadzonychi rozliczonych zadaniach na realizacje zadań publicznych w roku 2019

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wydatkowała łączną kwotę 189946,73 zł. Zwrotu

niewykorzystanej lub nadmiernie pobranej kwoty dotacji dokonało 5 organizacji, tj.



Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe (249,31 zł), Ognisko Towarzystwa

Krzewienia Kultury Fizycznej RYTM (2910,56 zł), Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne

Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz (1365,18 zł), Klub Miłośników Starych Ciągników i

Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR (1,22 zł), Stowarzyszenie Motocyklowe Steel

Pistons (527zł).

VI. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, w ramach realizowanych zadań publicznych zapewnia

organizacjom pozarządowym i podmiotom działalności pożytku publicznego:

1. pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach: organizacje, które na

podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń realizują zadania publiczne w

zakresie określonym w umowach mogą liczyć na bezpłatne udostępnienie lokali, których

Gmina jest zarządcą. Kluby sportowe i organizacje kultury nieodpłatnie korzystały w 2019r.
z infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przyszkolnych sal gimnastycznychi
hali sportowej, terenów należących do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń np. Golubska

Starówka. Organizacje i kluby sportowe, które nie posiadają własnego adresu w 2019 r.

korzystały bez ponoszenia kosztów z bazy lokalowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

2. udostępnienie lokali na spotkania wewnętrzne: w 2019 r. organizacje działające na

terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na podstawie umowy miały możliwość nieodpłatnego

korzystania z pomieszczeń i obiektów należących do gminy, w ramach działalnościstatutowej

podmiotu; poza salą obrad znajdującą się w Urzędzie organizacje pożytku publicznego mogły

korzystać z pomieszczeń Domu Kultury, Szkół, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

oraz OSiRu;

3. współpraca przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł: w związku z brakiem

możliwości zapewnienia wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw pozarządowych,

prowadzonych na terenie miasta Gmina Miasto Golub-Dobrzyń udziela pomocy w

poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania. Na stronie internetowej www.golub-

dobrzyn.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez pracowników Urzędu

systematycznie zamieszczane są informacje, dotyczące możliwości korzystania ze środków

zewnętrznych;

4. promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach: informacje o

realizowanych przedsięwzięciach są rozpowszechniane za pomocą mediów elektronicznych i

tradycyjnych i trafiają do odbiorców zarówno z terenu Miasta, jak i okolic (internet, prasa

lokalna).



VII. INNE DZIAŁANIA

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego Miasto zapewnia materiały promocyjne w postaci gadżetów

(broszury, ulotki, kubki itp.). Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostki podległe włączają się

w organizowanie wydarzeń sportowych (OSiR) i kulturalnych (Dom Kultury, MiPBP). Urząd

Miasta pośredniczy w przekazywaniu informacji o sektorze pozarządowym innym

organizacjom i instytucjom.

BURMISTRZ

Marłus£| Piątkowski

Sporządziła: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyń

Zatwierdził: p. o. Kierownika W. O. Przemysław,


