Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2019

Krosno Odrzańskie, maj 2020 r.
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WSTĘP
Program współpracy jest dokumentem programowym, określającym zakres i zasady polityki
realizowanej

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego

wobec

sektora

pozarządowego.

Opracowywanie i przyjmowanie rocznych programów współpracy jest obowiązkiem ustawowym.
Zgodnie z długoletnią tradycją Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
(Uchwała Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r.) został wypracowany w procesach partycypacyjnych
- jest z roku na rok konsultowany i aktualizowany, zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności,
a także obowiązkami leżącymi po stronie samorządu. Określa formy, zasady, zakres oraz cele
współdziałania. Formułuje i ukazuje kierunki możliwej współpracy, prezentując m.in. szeroki wachlarz
działań (z obszaru zadań publicznych należących do zadań własnych gminy), które mogą być
realizowane przez organizacje pozarządowe. W minionym roku kontynuowana była współpraca
z zespołem konsultacyjno – inicjatywnym tj. Krośnieńską Radą Seniorów, a także utworzono Centrum
Aktywności Lokalnej.
Dialogowi społecznemu sprzyjało wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności oraz konsultowanie prawa lokalnego. Niniejszy dokument w sumaryczny sposób
przedstawia współpracę Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi, prowadzoną
w 2019 r. zarówno w zakresie zlecania zadań publicznych, jak i partnerstwa w tworzeniu polityk
publicznych czy tworzenia warunków do społecznej aktywności. Przygotowany został według
wypracowanego międzysektorowo, sprawdzonego wzoru na podstawie informacji otrzymanych
z wydziałów merytorycznych oraz podległych samorządowi jednostek. Podstawową formą współpracy
w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne ustawowo określone podmioty
realizujące cele objęte Programem, pozostaje wspieranie zadań w dziedzinach zgodnych ze statutową
działalnością tych podmiotów poprzez organizację otwartych konkursów ofert.

I.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Program wyznaczał kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego, wskazując

priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez organizacje pozarządowe, działające na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie, na rzecz jej mieszkańców.
Na realizację Programu na 2019 rok łącznie zaplanowano kwotę w wysokości 626 000,00 zł,
natomiast wydatkowano łącznie 480 334,26 zł.
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Obszary wsparcia w ramach których przekazano organizacjom pozarządowym środki
na realizację zadań publicznych:
Zaplanowana kwota dotacji Przyznana
kwota
dotacji
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
7 000,00 zł
7 000,00 zł
i dziedzictwa narodowego

Kwota
wydatkowana

Wykorzystanie
(%)

4 900,00 zł

70,00

262 789,79 zł

94,87

91 220,00 zł

91 220,00 zł

100

Podtrzymywanie
i
upowszechnianie
3 000,00 zł
2 542,00 zł
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 213 000,00 zł 210 000,00 zł
i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób oraz działalność charytatywna
Ekologia i ochrona zwierząt
2 000,00 zł
2 000,00 zł

1 417,97 zł

55,78

176 226,50 zł

83,92

Wspieranie i upowszechnianie kultury 278 000,00 zł 277 000,00 zł
fizycznej
Ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie
Centrum
Społecznej
Łączna kwota dotacji

93 000,00 zł

Aktywności

2 000,00 zł

100

30 000,00 zł

30 000,00 zł

100

626 000,00 zł 619 762,00 zł

480 334,26 zł

77,50

30 000,00 zł

Zadania publiczne realizowano w trybie konkursowym. Łącznie zawarto 35 umów z 25 podmiotami.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi stanowiła jeden z elementów rozwoju Gminy Krosno
Odrzańskie. Miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Opierała się na zasadach pomocniczości
i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Analiza materiałów sprawozdawczych i informacji nt. realizacji Programu potwierdza zgodność
prowadzonych działań z przyjętymi w Programie założeniami.
Organizacje pozarządowe były ważnym partnerem Gminy Krosno Odrzańskie w realizacji jej zadań
statutowych. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych zwiększyła skuteczność
i efektywność ich realizacji, rozwinęła i wzmocniła aktywność, pozycję oraz potencjał podmiotów
trzeciego sektora. Przyczyniła się do tworzenia odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw
służących lokalnej społeczności.
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II.

CEL PROGRAMU
Celem głównym Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy krośnieńskim

samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie efektywnej realizacji zadań samorządu
na rzecz mieszkańców Gminy Krosna Odrzańskiego.
Cel ten realizowany był głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY, CELE SZCZEGÓŁOWE
Zakresem przedmiotowym Programu było:
1) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego w następujących obszarach:
a)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
c)

ochrony i promocji zdrowia;

d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e)

działalności na rzecz organizacji pozarządowej;

f)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

g) działalności charytatywnej;
h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
W ramach celu głównego zdefiniowano następujące cele szczegółowe:
1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy;
2) umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji
konkretnych zadań publicznych;
3) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych dzięki dokonaniu
wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych w celu realizacji zadania;
4) tworzenie warunków dla rozwoju kultury;
5) tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji;
6) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych;
7) udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskaniu środków finansowych, pochodzących
ze źródeł zewnętrznych;
8) organizowanie i wspieranie działań społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie;
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9) uzupełnianie działań Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie nieobjętym przez struktury
samorządowe;
10) racjonalne wykorzystywanie środków publicznych.
IV. ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, a organizacjami pozarządowymi odbywała się
na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie finansowej oraz pozafinansowej.
Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom dotacji na realizację zadań własnych
w formie zlecania zadań publicznych, w trybie otwartego konkursu na zasadach określonych w ustawie.
Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach:
1)

wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach m.in.
poprzez publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta ważnych dla organizacji informacji,
gromadzenia informacji o planowanych lub realizowanych przez organizacje zadaniach
publicznych;

2)

prowadzenia zakładki dedykowanej organizacjom na stronie Urzędu Miasta;

3)

konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich
działalności statutowej;

4)

udzielania wsparcia organizacjom poprzez wynajmowanie na preferencyjnych warunkach mienia
Urzędu Miasta na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;

5)

wspierania organizacji w zakresie bezpłatnego udostępniania pomieszczeń i obiektów sportowych;

6)

przekazywania organizacjom materiałów promocyjnych gminy;

7)

zakupu artykułów spożywczych, cukierniczych oraz nagród dla organizacji.

V.

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z ustawą, w 2019 r. Gmina Krosno Odrzańskie zlecała realizację zadań publicznych

z zastosowaniem trybu konkursowego, nie miał natomiast zastosowania tryb pozakonkursowy
(tzw. „mały grant”). W okresie sprawozdawczym złożonych zostało w sumie 50 ofert realizacji zadań
publicznych.
W 2019 roku przeprowadzono łącznie 8 otwartych konkursów ofert, w wyniku których przekazano
do realizacji 35 zadań publicznych 25 organizacjom pozarządowym.
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5.1 TRYB KONKURSOWY
Realizacja zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, to główny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym w Gminie Krosno Odrzańskie. Informacje o ogłaszanych konkursach zamieszczane były
na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
W przypadku zadań z zakresu pomocy społecznej informacje dotyczące konkursu umieszczano
na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krośnie Odrzańskim. W skład komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania
złożonych ofert wchodzili przedstawiciele Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz osoby wskazane przez
organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
W 2019 roku ogłoszono łącznie 8 otwartych konkursów ofert, rozstrzygniętych pozytywnie.
W wyniku przeprowadzonych konkursów przekazano organizacjom pozarządowym do realizacji 35
zadań publicznych. Dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie
konkursowym udzielono 25 organizacjom pozarządowym.
5.2. TRYB UPROSZCZONY
Organizacje pozarządowe podobnie jak w latach ubiegłych, mogły starać się również o dotację
na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Krosna Odrzańskiego uznając celowość
zadania oraz mając na uwadze wysokość posiadanych środków finansowych, mógł zlecić organizacji
pozarządowej realizację zadania publicznego w ww. trybie. Organizacja ubiegająca się o dotację
na realizację zadania publicznego była zobowiązana zrealizować zadanie w okresie nie dłuższym niż
90 dni, a wysokość dofinansowania lub sfinansowania zadania nie mogła przekroczyć kwoty
10 000,00 zł. Suma dotacji przekazanej w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym dla tej
samej organizacji, nie mogła przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. Gmina Krosno Odrzańskie nie mogła
w trybie uproszczonym przekazać więcej niż 20% rocznego budżetu przeznaczonego na dotacje dla
organizacji pozarządowych.
W 2019 roku na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie
uproszczonym nie wpłynęła żądna oferta.
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VI. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów, którym w 2019 r. zlecono realizację zadań publicznych
w poszczególnych obszarach (w trybie konkursowym).
Obszar:
Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
L.p.
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa organizacji
Miejski Klub Sportowy „Tęcza”
w Krośnie Odrzańskim

Nazwa zadania

Organizacja zawodów sportowych
oraz działalności szkoleniowej w zakresie
piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie
Odrzańskim
Jeździecki Klub Sportowy
Wsparcie w roku 2019 realizacji zadań
w Gostchorzu
publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej
Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” Upowszechnianie kultury fizycznej w Krośnie Odrzańskim
Organizacja zawodów sportowych oraz
działalność szkoleniowa w zakresie piłki
siatkowej w Krośnie Odrzańskim
Klub Sportowy JAGUAR
Wspieranie rozwoju Karate oraz treningu
w Krośnie Odrzańskim
Cross wśród mieszkańców Gminy Krosno
Odrzańskie, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez
organizację Ogólnopolskiego Turnieju
Karate oraz udział w zawodach na szczeblu
ogólnokrajowym i międzynarodowym
Stowarzyszenie Raduszczanka Organizacja treningów squasha
w Starym Raduszcu
dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie
Klub Sportowy „Odra Radnica”
Udział drużyny seniorów w rozgrywkach
klasy B Podokręg Krosno Odrzańskie
Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” „Przygotowanie i udział drużyn
w Wężyskach
w rozgrywkach ligowych”
Ludowy Klub Sportowy „Czarni”
Prowadzenie LKS „Czarni” w Czarnowie
w Czarnowie
Klub Piłki Nożnej TRAMP – KARP Udział drużyny seniorów w rozgrywkach
w Osiecznicy
klasy „A” i drużyny orlików w terenowej lidze
Podokręgu Krosno Odrzańskie
Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Krośnieńska Liga Szachowa –Liga Szkolna
Umysłowych „Tęcza” Krosno
„Edukacja przez Szachy w Szkole”
Odrzańskim
Stowarzyszenie „Sąsiedzka
Organizacja zawodów duathlonowych
Wataha”
dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno
Odrzańskie
Stowarzyszenie Młode Krosno
KO Streetball 2019
Klub Sportowy Kruszywo
Udział w rozgrywkach ligowych,
w Starym Raduszcu
prowadzenie zajęć treningowych
Uczniowski Klub Sportowy
Upowszechnianie kultury fizycznej –

Krota dotacji

140 000,00 zł

3 000,00 zł

26 500,00 zł

4 000,00 zł

3 500,00 zł
8 000,00 zł
20 500,00 zł
20 500,00 zł
17 000,00 zł
4 000,00 zł
2 500,00 zł
8 000,00 zł
10 000,00 zł
3 500,00 zł
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ENERGETYK Dychów
15
16

17

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier
Umysłowych „Tęcza” Krosno
Odrzańskie
Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze
Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze

Otwarte Mistrzostwa Gminy Krosno
Odrzańskie w biegu na orientację Łochowice
Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU
„TĘCZA” Krosno Odrzańskie

3 000,00 zł

Organizacja drużynowych zawodów
wędkarskich „zakończenie sezonu”
i podsumowanie cyklu Drużynowe Grand
Prix Okręgu
Organizacja cyklu zawodów wędkarskich
„Festyn Rodzinny”
Kwota przyznana:

1 500,00 zł

277 000,00 zł

Kwota wydatkowana:

262 789,79 zł

1 500,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia
L.p.
1

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Krośnieński
Uniwersytet Trzeciego Wieku

2

Stowarzyszenie Raduszczanka
w Starym Raduszcu

3

Stowarzyszenie "SUBSIDIUM"
w Brzózce
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
w Chlebowie
Lubuski Oddział Okręgowy PCK
w Zielonej Górze

4
5

6

7
8
9
10

Miejski Klub Sportowy „Tęcza”
w Krośnie Odrzańskim
Stowarzyszenie "SUBSIDIUM"
Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze w Zielonej Górze
Oddział Wojkowy PTTK w Krośnie
Odrzańskim
Stowarzyszenie
"SUBSIDIUM"
w Brzózce

Nazwa zadania
Turniej Kręglarski Uniwersytetów Trzeciego
Wieku woj. Lubuskiego o puchar Burmistrza
Krosna Odrzańskiego
„Fantastyczna Sarbia – organizacja dnia
dziecka w tematyce fantastycznej
z elementami profilaktyki alkoholowej
i narkotykowej”
Letnia Akademia
VI Obóz wędrowny Karkonosze 2019
Wypoczynek wakacyjny dla dzieci
i młodzieży z gminy Krosno Odrz.
z elementami profilaktyki
przeciwalkoholowej
Organizacja wypoczynku w Mrzeżynie
dla dzieci i młodzieży z elementami
profilaktyki przeciwalkoholowej
Zdrowa rodzina – pogodna rodzina. V Piknik
zdrowia.
Kolonie edukacyjne w Grzybowie
Krosno nad Odrą ma pomysł na zdrowie –
„Ruszaj się dla zdrowia”
Prowadzenie
zajęć
edukacyjnych,
terapeutycznych
i
psychologicznych
grupowych i indywidualnych dla osób

Krota dotacji
1 500,00 zł
1 500,00 zł

8 320,00 zł
11 350,00 zł
12 900,0 zł

10 000,00 zł

2 400,00 zł
36 750,00 zł
3 000,00 zł

2 000,00 zł
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Stowarzyszenie
w Brzózce

współuzależnionych
"SUBSIDIUM" Prowadzenie punktu konsultacyjnego Punkt
U
Kwota przyznana i wydatkowana:

1 500,00 zł
91 220,00 zł

Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Skarpa
Gostchorze w Gostchorzu

2

Towarzystwo Miłośników Ziemi Publikacja kwartalnika historyczno –
Krośnieńskiej
kulturalnego „Krosno nad Odrą”
Fundacja F–XXI„ZABYTKOWO I KLOCKOWO!” warsztaty
zabytkowej architektury Gminy Krosno
Odrzańskie dla najmłodszych mieszkańców
Kwota przyznana:

3

Festyn z okazji FLISU ODRZAŃSKIEGO

Kwota wydatkowana:

Krota dotacji
4 450,00 zł
450,00 zł
2 100,00 zł
7 000,00 zł
4 900,00 zł

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
L.p.
1

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Towarzystwo Miłośników Ziemi Renowacja obelisku wraz z tablicą
Krośnieńskiej
upamiętniającą 850 rocznicę walk Bolesława
Krzywoustego o polskość Nadodrza 1109 1959
Kwota przyznana:
Kwota wydatkowana:

Krota dotacji

2 542,00 zł
2 542,00 zł
1 417,97 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
L.p.
1.

Nazwa organizacji
Lubuski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Zielonej Górze

Nazwa zadania
„Świadczenie usług opiekuńczych osobom
uprawnionym w miejscu zamieszkania
klienta na terenie gminy Krosno Odrzańskie

Krota dotacji
210 000,00 zł
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w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
Kwota przyznana:

210 000,00 zł

Kwota wydatkowana:

176 226,50 zł

VII. POZAFINANSOWA WSPÓŁPRACA MIASTA Z PODMIOTAMI
7.1. UDOSTĘPNIANIE NA PREFERENCYJNYCH ZASADACH LOKALI.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione miały możliwość korzystania z lokali
użytkowych, stanowiących własność gminy oraz obiektów należących do jednostek organizacyjnych
Gminy Krosno Odrzańskie.
W 2019 r. z nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń skorzystały :
L.p.

Nazwa organizacji

Miejsce udostępnianego obiektu

1.

MKS Tęcza Krosno Odrzańskie

2.

MKS Tęcza Krosno Odrzańskie

3.

SKS Tęcza Krosno Odrzańskie

4.

Klub JU –JITSU Satori

5.

8.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w Krośnie Odrzańskim
Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska
Falubaz
Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie

9.

Ludowy Klub Sportowy SPARTAK Budachów

10.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w Krośnie Odrzańskim

11.

Stowarzyszenie Gmin Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr

Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim, ul. Pocztowa 27
Hala Sportowo Widowiskowa
ul. Pułaskiego 3
Hala Sportowo Widowiskowa
ul. Pułaskiego 3
Hala Sportowo Widowiskowa
ul. Pułaskiego 3
2 pomieszczenia w budynku przy
ul. Piastów 10 ł w Krośnie Odrzańskim
2 pomieszczenia w budynku przy
ul. Piastów 10 ł w Krośnie Odrzańskim
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki 30
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim

6.
7.
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12.

Grupa samopomocowa AA

13.

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych
„Tęcza”

14.

Stowarzyszenie Młode Krosno,

15.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA

16.

Stowarzyszenie Klaster Turystyki Historycznej

17.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia Centrum Artystyczno –
Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Szkolnej 1
Pomieszczenia w budynku Przedszkola nr 2
w Krośnie Odrzańskim

Stowarzyszenie Klaster Turystyki Historycznej skorzystało także z możliwości udostępnienia adresu
CAK Zamek jako siedziby. Ponadto Centrum Artystyczno - Kulturalne Zamek w Krośnie Odrzańskim
w roku 2019 współpracowało z organizacjami pozarządowymi poprzez udostępnianie sprzętu
na potrzeby działań, w tym akcji charytatywnych, realizowanych przez: Towarzystwo Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej; Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr; Grupa samopomocowa AA;
Krośnieńskie

Stowarzyszenie

Gier

Umysłowych

„Tęcza”,

Stowarzyszenie

Młode

Krosno,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA, Stowarzyszenie Klaster Turystyki Historycznej,
Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Sybiraków, Fundacja FOOTLOOSE.
Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się imprezy sportowe i kulturalne we współpracy
z organizacjami pozarządowymi m.in.:


Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;



Koncert Noworoczny Studia Tańca Nowoczesnego Etna;



Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w tenisie stołowym;



Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno Odrzańskie;



Turniej finałowy Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej Młodzików;



KO Streetball oraz Football Spring Cup;



Festiwal Gier Umysłowych;



Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kręgle;
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Wojewódzka Spartakiada Lekkoatletyczna Młodzieży OHP;



Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Krosno Odrzańskie;



Kolarski Dzień Dziecka;



Puchar Polski w futsalu;



Rekolekcje Nowej Ewangelizacji O. Jamesa Manjackala;



Zlot Miłośników Samochodów Terenowych.

7.2. REALIZACJA WSPÓLNYCH PROJEKTÓW I INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
W 2019 r. wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizowano różnego rodzaju
przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wśród podejmowanych inicjatyw można wymienić:
1) utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, umożliwiającego korzystanie z jego zasobów
organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz społeczności lokalnej. W ramach zadania,
zleconego na jego utworzenie i prowadzenie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum,
zorganizowane zostało I Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie Odrzańskim oraz szkolenia
i warsztaty dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy;
2) współpracę Centrum Artystyczno – Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim przy realizacji
przedsięwzięć patriotycznych tj.: Rocznica Mordu Katyńskiego, Rocznica zakończenia II Wojny
Światowej, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Rocznica napaści ZSSR na Polskę;
3) współpracę Ośrodka Pomocy Społecznej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Lubuskim
Zarządem Wojewódzkim przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz
Lubuskim Ruchem na Rzecz Kobiet „ŻAR” w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
na lata 2019-2020.
7.3. WZAJEMNE INFORMOWANIE O PLANOWANYCH KIERUNKACH DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA
Na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl zamieszczane były na bieżąco informacje
skierowane do sektora pozarządowego, dotyczące m.in. otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych, organizowanych szkoleń, spotkań doradczych, konferencji oraz różnych wydarzeń,
możliwościach uzyskania wsparcia finansowego z innych źródeł niż budżet gminy. Informacje były
również przekazywane organizacjom drogą elektroniczną.
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W ramach zakładki - organizacje pozarządowe, znajdującej się na stronie internetowej
udostępniane były programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejne lata oraz
sprawozdania z ich realizacji. Dostępny był także wykaz organizacji pozarządowych i podmiotów
działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sporządzony na podstawie zgromadzonych
informacji oraz przesyłanych przez organizacje danych zgłoszeniowych.
W ramach zakładki zamieszczano również informacje związane z opracowywaniem programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacjami prowadzonymi z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
7.4. KONSULTOWANIE

Z

PODMIOTAMI

PROJEKTÓW

AKTÓW

NORMATYWNYCH

W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH PODMIOTÓW
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy, jedną z form współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi, jest konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010, Nr 91,
poz. 1317) skonsultowano uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim:


w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;



w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacji
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 2023.
Wyniki z konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl,

Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały.
7.5. PRZEKAZYWANIE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE
W ramach współpracy pozafinansowej, działalność organizacji pozarządowych wspierana była
również poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych. Materiały przekazywane były
na wniosek, skierowany do Burmistrza Krosna Odrzańskiego. W 2019 r. na rzecz organizacji
pozarządowych wydano:
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L.p.

Nazwa organizacji

Wydarzenie

Zestawy gadżetów

1.

Oddział Miejsko-Gminny
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Krośnie
Odrzańskim
Krośnieńskie Koło PTTK
Wędrowiec
Siatkarski Klub Sportowy
„Tęcza” Krosno Odrzańskie
Stowarzyszenie Młode Krosno

Eliminacje Miejsko-Gminne
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

24 zestawy upominkowe

I Lubuskie spotkanie cyklistów

30 gadżetów

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Klub Sportowy "JAGUAR"
w Krośnie Odrzańskim
Miłośnicy Turystyki Rowerowej
Ochotnicza Straż Pożarna
Gostchorze
Ochotnicza Straż Pożarna
Osiecznica
KO TEAM Krosno Odrzańskie
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
Rodzinny Ogród Działkowy im.
100-lecia Ogrodnictwa
Działkowego w Krośnie
Odrzańskim
Stowarzyszenie
Raduszczanka w Starym
Raduszcu
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Polski Związek Emerytów
i Rencistów

Ćwierćfinały Mistrzostw Polski
3 pakiety z gadżetami
Młodzika Piłki Siatkowej
Turniej „Football Spring Cup – pakiet gadżetów promocyjnych
turniej w piłkę nożną U-30 6x6”
Zawody Cross Trening
20 gadżetów
„Luzak” Krosno Odrzańskie

pakiet gadżetów promocyjnych
pakiet gadżetów promocyjnych

Święto Karpia

pakiet gadżetów promocyjnych

Zawody Kolarskie MTB
Turniej Strzelecki

10 gadżetów
pakiet gadżetów promocyjnych

Dzień Działkowca

14 zestawów upominkowych

Rajd motocrossowy
w Gostchorzu

pakiet gadżetów promocyjnych

Inauguracja Roku
Akademickiego
Dzień Seniora

pakiet gadżetów promocyjnych
150 gadżetów
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7.6. WSPARCIE RZECZOWE I ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Gmina Krosno Odrzańskie współorganizowała wraz z organizacjami pozarządowymi, szereg
imprez plenerowych, które wspierała zakupując upominki i poczęstunek dla uczestników. W ramach
współpracy:


wsparto "Piknik Pokoleniowy" dla seniorów, rodziców i dzieci, zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Raduszczanka”;



wykonano koszulki na spotkanie trzeźwościowe i dostarczenie poczęstunku uczestnikom
spotkania - grupy AA;



dofinansowano przewóz na zawody taneczne - Fundacja Footloose;



ufundowano nagrodę w ramach Football Spring Cup - Stowarzyszenie Młode Krosno;



sfinansowano koszulki promocyjne zamówione jako prezenty dla sportowców, trenerów
i prezesów klubów sportowych reprezentujących Gminę Krosno Odrzańskie;



zorganizowano poczęstunek podczas organizacji Finału Mistrzostw Polski Młodzików w piłkę
siatkową – SKS Tęcza;



zakupiono medale w związku ze współorganizacją rajdu rowerowego z cyklu „Grand Prix
Amatorów na Szosie - Rowerem przez Polskę”;



ufundowano puchary na zawodowy wędkarskie podczas Rybobrania – PZW;



zamówiono koszulki w związku z pożegnaniem zawodników MKS Tęcza, którzy zakończyli
karierę sportową;



zakupiono koszulki z logo gminy na cele promocyjne - zawodnicy UKS Odra;



ufundowano nagrody na XVIII Turniej Strzelecki organizowany przez TMZK;



sfinansowano wyżywienie w związku ze współorganizacją turnieju sportowego w Wężyskach;



zakupiono figurkę św. Floriana wraz z okolicznościową tabliczką z okazji 70-lecia OSP
Osiecznica;



zapewniono usługę cateringową w związku ze wsparciem organizacji jubileuszu 30-lecia
terenowego koła Stowarzyszenia Diabetyków; Balu Seniora oraz współorganizacją jubileuszu 60lecia TMZK;



zakupiono nagrody dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Szachowego współorganizowanego
przez Gminę Krosno Odrzańskiego z Krośnieńskim Stowarzyszeniem Gier Umysłowych Tęcza.
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7.7. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI – KROŚNIEŃSKA RADA SENIORÓW
W 2019 roku Krośnieńska Rada Seniorów odbyła szereg spotkań, na których omawiano tematy
związane z planami oraz celami krośnieńskich seniorskich organizacji pozarządowych, sytuacji życiowej
oraz bezpieczeństwa osób starszych.
VIII. PODSUMOWANIE
Działalność organizacji pozarządowych znacząco uzupełnia działalność Gminy Krosno
Odrzańskie w sferze realizowanych zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688
z późn. zm.). Współpraca ma wieloraki, korzystny wymiar zarówno dla Gminy Krosno Odrzańskie,
jak i dla współpracujących z nią organizacji pozarządowych, w tym m.in.:


mniejszy koszt zadań ponoszony przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz organizacje pozarządowe;



wzrost zaufania pomiędzy partnerami dialogu społecznego, pochodzącymi z sektora
samorządowego i pozarządowego;



budowanie społecznej więzi poprzez realizowanie integrujących zadań, przede wszystkim w sferze
pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszystkie zadania

programowe, na które Gmina Krosno Odrzańskie udzieliła dofinansowania były przedmiotem kontroli
pod względem efektywności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.
Kontroli tych dokonywano na podstawie sprawozdań uwzględniających część merytoryczną
i finansową, składanych przez realizatorów zadań, po ich wykonaniu.
Gmina Krosno Odrzańskie udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego
w wysokości 619 762,00 zł, z czego organizacje pozarządowe wykorzystały kwotę w wysokości
480 334,26 zł, co stanowi 77,50 % środków przekazanych.
Gmina Krosno Odrzańskie zgodnie z programem współpracy wspierała zadania publiczne
do wysokości 85% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wniosły istotny wkład
w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej
zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy
i członków organizacji.
Działania Gminy Krosno Odrzańskie nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków
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do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenie ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców, uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury,
a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Realizacja Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019 daje podstawę do wniosku, iż przyczynił się on do większej aktywności społecznej
organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków
publicznych.
Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał organizacji aby
efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy
z organizacjami i dofinansowywaniu przez Gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych,
budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną,
a organizacjami pozarządowymi.
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