Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2020

Krosno Odrzańskie, kwiecień-maj 2021 r.
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WSTĘP
Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XV/135/19 w dniu 28 listopada 2019 r., po wcześniejszym
przeprowadzeniu konsultacji. Jest to dokument programowy, określający zakres i zasady polityki
realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego wobec sektora pozarządowego, a jego
opracowywanie i przyjmowanie jest obowiązkiem ustawowym.
Celem Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy krośnieńskim samorządem,
a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie efektywnej realizacji zadań samorządu na rzecz
mieszkańców Gminy Krosna Odrzańskiego. 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.
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 2020 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 2020 rok łącznie zaplanowano kwotę w wysokości 624 000,00 zł,
natomiast wydatkowano łącznie 415 039,59zł.

2

Obszary wsparcia w ramach których przekazano organizacjom pozarządowym środki na realizację
zadań publicznych:
Obszar wsparcia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie
fizycznej
Ochrona i promocja zdrowia

kultury

Zaplanowana
kwota dotacji
7 000,00 zł

Przyznana
kwota dotacji
5 485,00 zł

Kwota
wydatkowana
4 885,00 zł

Wykorzystanie
(%)
89,06

kultury

280 000,00 zł

279 000,00 zł

254 388,82 zł

91,18

18 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

100

3 000,00 zł

3 000,00 zł

2 000,00 zł

66,66

273 000,00 zł

270 000,00 zł

125 766,00 zł

46,58

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

24 999,77 zł

62,50

624 000,00 zł

600 485,00 zł

415 039,59 zł

69,12

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób oraz działalność charytatywna
Ekologia i ochrona zwierząt
Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej
Łączna kwota dotacji

0

Zadania publiczne realizowano w trybie konkursowym. Łącznie zawarto 27 umów z 21 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.
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.
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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 była realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego
w następujących obszarach:
1)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3)

ochrony i promocji zdrowia;

4)

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

5)

działalności na rzecz organizacji pozarządowej;

6)

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

7)

działalności charytatywnej;

8)

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;
9) uzupełnianie działań Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie nieobjętym przez struktury
samorządowe;
10) racjonalne wykorzystywanie środków publicznych.
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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
Gminy na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)

wspierania organizacji w zakresie bezpłatnego udostępniania pomieszczeń i obiektów sportowych
oraz sprzętu;

6)

przekazywania organizacjom materiałów promocyjnych gminy;

7)

zakupu nagród w konkursach, poczęstunku, wykonania koszulek lub dofinansowania przewozu
uczestników na zawody sportowe;

8)

sprawowania patronatu nad Turniejem TRAMPKARZ o puchar Burmistrza;

9)

udziału w spotkaniach i ważnych uroczystościach lokalnych organizacji;

10) przystąpienia do Stowarzyszenia Klaster Turystyki Historycznej;
11) prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej.
V. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z ustawą, w 2020 r. Gmina Krosno Odrzańskie zlecała realizację zadań publicznych
z zastosowaniem trybu konkursowego, nie miał natomiast zastosowania tryb pozakonkursowy (tzw.
„mały grant”). W okresie sprawozdawczym złożone zostały w sumie 54 oferty realizacji zadań
publicznych.
W 2020 roku przeprowadzono łącznie 10 otwartych konkursów ofert, w wyniku których przekazano
do realizacji 27 zadań publicznych 21 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
oraz Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu”.
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 2020 roku ogłoszono łącznie 10 otwartych konkursów ofert, rozstrzygniętych pozytywnie.
W wyniku przeprowadzonych konkursów przekazano organizacjom pozarządowym do realizacji
27 zadań publicznych. Dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie
konkursowym udzielono 21 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 2020 roku na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie
uproszczonym nie wpłynęła żądna oferta.
VI. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów, którym w 2020 r. zlecono realizację zadań publicznych
w poszczególnych obszarach (w trybie konkursowym).
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie
"Raduszczanka"

Organizacja tradycyjnej imprezy tematycznej Noc Świętojańska w Starym Raduszcu

2

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej
Zielonogórskie Towarzystwo
Śpiewacze " Cantores"

Publikacja kwartalnika historyczno - kulturalnego
"Krosno nad Odrą"
Magnificat anima mea

3

Krota dotacji
1 985,00 zł
600,00 zł
2 900,00 zł

Kwota przyznana:

5 485,00 zł

Kwota wydatkowana:

4 885,00 zł

Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
L.p.

1

Nazwa organizacji
Krośnieńskie Stowarzyszenie
Gier Umysłowych "Tęcza"
z siedzibą w Krośnie
Odrzańskim
Klub Sportowy Jaguar
w Krośnie Odrzańskim

2

5

Krośnieńskie Stowarzyszenie
Gier Umysłowych "Tęcza"
z siedzibą w Krośnie
Odrzańskim
Jeździecki Klub Sportowy
Gostchorze
Stowarzyszenie Młode Krosno

6

Siatkarski Klub Sportowy
Tęcza Krosno Odrzańskie

3
4

7
8
9

Lubuski Klub Sportowy
"LUBUSZ" w Słubicach
KLUB PIŁKI NOŻNEJ
"TRAMP-KARP"
OSIECZNICA
Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Piłkarska Falubaz

Nazwa zadania
Krośnieńska Liga Szachowa - "Edukacja
przez Szachy w Szkole"
Wspieranie rozwoju Karate oraz treningu Cross
wśród mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży, poprzez organizację
Ogólnopolskiego Turnieju Karate oraz udział
w zawodach i szkoleniach na szczeblu
ogólnokrajowym i międzynarodowym.
Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU
"TĘCZA" Krosno Odrzańskie

Kwota dotacji

5 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4 500,00 zł

KOStreetball2020

8 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz działalność szkoleniowa siatkówki w m.
Krosno Odrzańskie
Lekkoatletyka na medal

22 000,00 zł
6 500,00 zł

Prowadzenie KPN "Tramp-Karp" Osiecznica
w roku 2020

8 000,00 zł

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach
Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci
i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie.

1 500,00 zł
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fundacja „KULT”

Krosno Odrzańskie Kocha Rower – festiwal
sportowy na pumptracku w parku Tysiąclecia
Stowarzyszenie
Środowiskowe treningi piłkarskie dla dzieci
"Raduszczanka"
i młodzieży w Gminie Krosno Odrzańskie
Ludowy Klub Sportowy
Prowadzenie drużyny seniorskiej LKS "Czarni"
"Czarni" w Czarnowie
w Czarnowie w roku 2020
Miejski Klub Sportowy "Tęcza" Organizacja zawodów sportowych oraz
działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej,
tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim
Ludowy Klub Sportowy
Prowadzenie drużyny młodzieżowej LKS "Czarni"
"Czarni" w Czarnowie
w Czarnowie w roku 2020
Klub Sportowy "Kruszywo"
Udział w rozgrywkach ligowych KS Kruszywo
w roku 2020
Uczniowski Klub Sportowy
Upowszechnianie kultury fizycznej – Puchar
ENERGETYK Dychów
Sołtysa Kamienia w biegu na orientację –sprint
po Kamieniu 2020
Klub Sportowy ODRA
Udział drużyny seniorów ODRA RADNICA
RADNICA
w rozgrywkach klasy B Podokręg Krosno
Odrzańskie
Ludowy Zespół Sportowy
Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych
"Pogoń" w Wężyskach
drużyny Pogoń Wężyska
Kwota przyznana:
Kwota wydatkowana:

7 000,00 zł
2 500,00 zł
19 500,00 zł
140 000,00 zł
5 500,00 zł
10 000,00 zł
2 000,00 zł
10 000,00 zł
19 000,00 zł
279 000,00 zł
254 388,82 zł

Ochrona i promocja zdrowia
L.p.
1
2

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie
"Raduszczanka"
Stowarzyszenie Subsidium

Nazwa zadania
Organizacja turniejów siatkarskich dla
mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie
Zdrowa rodzina-pogodna rodzina - VI Piknik
zdrowia
Kwota przyznana i wydatkowana:

Krota dotacji
1 500,00 zł
1 500,00 zł
3 000,00 zł

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
L.p.
1
2

Nazwa organizacji
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej
Stowarzyszenie Młode Krosno

Nazwa zadania

Krota dotacji

W kamiennym kręgu

2 000,00 zł

Krosno SMART Lider

1 000,00 zł
Kwota przyznana:

3 000,00 zł

Kwota wydatkowana:

2 000,00 zł
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Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Lubuski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Zielonej Górze

„Świadczenie usług opiekuńczych osobom
uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”
Kwota przyznana:
Kwota wydatkowana:

Krota dotacji

270 000,00 zł
270 000,00 zł
125 766,00 zł

Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej
L.p.

Nazwa organizacji
Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum

1.

Nazwa zadania
Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie
Odrzańskim
Kwota przyznana:
Kwota wydatkowana:

Krota dotacji
40 000,00 zł
40 000,00 zł
24 999,77 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 2020 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.

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie

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
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5.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

6.

8.

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

9.

MKS Tęcza Krosno Odrzańskie

10.

KS "Kruszywo" Stary Raduszec

11.

Stowarzyszenie Młode Krosno

12.

Stowarzyszenie Klaster Turystyki Historycznej

13.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

7.

Biuro przy Hali Sportowo Widowiskowej
ul. Pułaskiego 3
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
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
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 2020 współpracowało z organizacjami pozarządowymi poprzez udostępnianie sprzętu
na potrzeby działań, w tym akcji charytatywnych, realizowanych przez: Stowarzyszenie Młode Krosno,
oraz Związek Sybiraków.
Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się imprezy sportowe i kulturalne we współpracy
z organizacjami pozarządowymi m.in.: Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno
Odrzańskie oraz Krośnieńska Liga Szachowa „Edukacja.
7.2. REALIZACJA WSPÓLNYCH PROJEKTÓW I INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
W 2020 r. wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizowano różnego rodzaju
przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wśród podejmowanych inicjatyw można wymienić:
1) współpracę Centrum Artystyczno – Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim:



z Fundacją Cantor przy realizacji festiwalu Muzyka w Raju:



z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy przygotowaniu wernisażu prac fotograficznych (wystawa
nie odbyła się ze względu na pandemię);
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przy organizacji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z:


Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Lubuskim Zarządem Wojewódzkim przy realizacji
Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014

–

2020

współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);


Lubuskim Ruchem na Rzecz Kobiet „ŻAR” w ramach Programu Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym na lata 2019-2020; Punktem Opieki PCK w Krośnie Odrzańskim Lubuskiego
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze poprzez
propagowanie akcji „Żywność dla Seniora”;



Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnowie poprzez dostarczanie żywności mieszkańcom Gminy
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 oraz wsparcie w akcji
„Strażacy dla Seniorów”;



Ochotniczą Strażą Pożarną w Radnicy poprzez dostarczanie zakupów dla mieszkańców Gminy
objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa;



Stowarzyszeniem MONAR, Schroniskiem Dla Osób Bezdomnych MARKOT w Lutynce poprzez
zapewnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych;



Fundacją Wzajemnej Pomocy ARKA z siedzibą w Krzywej poprzez zapewnienie miejsc
w schronisku dla osób bezdomnych;



„Fundacją Razem” z siedzibą w Świebodzinie poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni
dla osób bezdomnych.

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.
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.
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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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010, Nr 91,
poz. 1317) skonsultowano uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu
współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
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 2020 r. na rzecz organizacji
pozarządowych wydano:
L.p.

Nazwa organizacji

Wydarzenie

Zestawy gadżetów

1.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Zarząd Rejonowy PCK

28 Finał w Krośnie
Odrzańskim i Osiecznicy
Gala z okazji 100-lecia PCK
w Polsce
II Turniej FIFA 20 na Xbox
One
Turniej Wiedzy Pożarniczej

2 pakiety gadżetów
upominkowych
6 zestawów upominkowych

2.
3.
4.

Nieformalna Grupa Młodzieży
dla Osiecznicy
Oddział Miejsko-Gminny
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej

pakiet gadżetów promocyjnych
9 zestawów upominkowych
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5.

Polskiej w Krośnie Odrzańskim
KO TEAM MTB Krosno
Odrzańskie

Kaczmarek Electric MTB

8 zestawów upominkowych

Z tytułu wprowadzenia w naszym kraju, w I kwartale 2020 roku, stanu epidemii oraz z uwagi
na ograniczenia nałożone na rząd, zdecydowana większość imprez oraz przedsięwzięć planowanych
do przeprowadzenia w roku 2020 nie odbyła się. W związku z powyższym ilość materiałów
promocyjnych przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych znacznie się zmniejszyła.
7.6. WSPARCIE RZECZOWE I ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W związku z wystąpieniem w 2020 roku sytuacji pandemicznej, wiele z zaplanowanych działań
organizacji pozarządowych, ale również na ich rzecz, nie mogła zostać zrealizowana. Między innymi
Gmina nie zdecydowała się ogłosić konkursów na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz nie
zrealizowała imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia, ponieważ wymogi
sanitarne uniemożliwiły grupowanie się. Jedyną formą współpracy, jaką udało się zrealizować w roku
2020, była współorganizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w postaci zakupu nagród
w konkursach, poczęstunku, wykonanie koszulek lub dofinansowanie przewozu uczestników na zawody
sportowe.
Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi
oraz wspierali ich działania, m.in. Stowarzyszeniem 515, w sprawie możliwości podpisania umowy
partnerskiej oraz Fundacją na rzecz Collegium Polonicum i Krośnieńskim Stowarzyszeniem Gier
Umysłowych „Tęcza”, w sprawie przyszłej współpracy
Burmistrz, Marek Cebula, uczestniczył w: 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
w sztabach w Krośnie Odrzańskim oraz Osiecznicy; spotkaniu podsumowującym obchody 60-lecia
Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej; gali jubileuszowej z okazji 100-lecia PCK zorganizowanej
przez Zarząd Rejonowego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie Odrzańskim oraz spotkaniach
organizowanych przez Krośnieńską Radę Seniorów.
Zastępca Burmistrza wspierał działania Jeździeckiego Klubu Sportowego Gostchorze oraz
uczestniczył w Dniu Sołtysa zorganizowanym przez Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów w Krośnie
Odrzańskim.
7.7. CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W ramach działalności Centrum Aktywności Lokalnej udzielono w roku 2020 następującego
wsparcia organizacjom pozarządowym:
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działania mające na celu wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie potrzeb
zgłaszanych w bezpośrednim kontakcie (telefonicznym, mailowym, osobistym), na spotkaniach
konsultacyjnych przy tworzeniu programów współpracy oraz w okresie pierwszego roku
funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej takich jak: pomoc w pozyskiwaniu środków
finansowanych na działalność, pomoc w przygotowywaniu ofert i wniosków oraz ich rozliczaniu,
organizowanie szkoleń, warsztatów i webinarów o tematyce związanej z ngo;



prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz seniorów, poprzez stworzenie przestrzeni
do spotkań i szkoleń, w tym prowadzenie Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu Seniora;



nadzorowanie wykorzystania przestrzeni i infrastruktury do wspólnych działań społecznych
organizowanych przez dzieci, młodzież, seniorów i mieszkańców gminy.

W sumie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15,5 godzin doradztwa, odbyło się jedno
szkolenie, 20 razy udostępnione zostały pomieszczenia organizacjom (11 razy sala szkoleniowa i 9 razy
sala posiedzeń zarządów), 3 organizacje korzystały z szafek pod „klucz”. Jednocześnie podkreślić
należy, że działalność CAL w roku 2020 była mocno utrudniona i ograniczona ze względu na stan
epidemii Covid-19.
7.8. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI – KROŚNIEŃSKA RADA SENIORÓW
W 2020 roku Krośnieńska Rada Seniorów, ze względu na stan epidemiczny ograniczyła swoją
działalność. Jedynym działaniem była organizacja balu karnawałowego dla seniorów. Nie odbyło się
natomiast zaplanowane na wiosnę 2020 r. spotkanie dla seniorów, którego tematem przewodnim było
bezpieczeństwo 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 2020 r. poz. 1057).
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
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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 600 485,00 zł, z czego organizacje pozarządowe wykorzystały kwotę w wysokości
415 039,59 zł, co stanowi 69,12 % 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. Pomimo trudnej sytuacji, która miała miejsce w roku 2020, organizacje
pozarządowe stanęły na wysokości zadania i pomimo panujących obostrzeń, zrealizowały dużą część
zaplanowanych działań.
Działania Gminy Krosno Odrzańskie nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków
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 2020 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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