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1. Ogólna charakterystyka

1.1 Wprowadzenie 

Miejsko-wiejska Gmina Żnin 

gospodarczym i kulturalnym z bogatymi tradycjami i historią 

sięgającą początków państwa polskiego. Siedzibą władz gminy 

jest Żnin, niespełna 15-tysięczne miasto położone nad rzeką 

Gąsawką, pomiędzy dwoma Jeziorami Żnińskimi. Mi

uznawane jest za stolicę regionu historyczno

Pałuki zwanego „krainą 130 jezior”. Po reformie administracyjnej 

kraju, zostało stolicą powiatu żnińskiego, w skład którego 

wchodzą gminy: Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Barcin, Gąsawa, 

Rogowo oraz Żnin. 

Gmina zajmuje całkowitą powierzchnię 251,55 km2. Na 

tym dwa połączone) oraz miasto Żnin zajmujące 834 ha. 

Osią gminy jest droga krajowa nr 5, łącząca Bydgoszcz z Gnieznem i Poznaniem. Ważną rolę 

odgrywa również droga wojewódzka nr 251, przebiegająca od Inowrocławia w kierunku 

Wągrowca. 

Gmina w przeważające mierze posiada rolniczy charakter: użytki rolne zajmują ponad 204 km2 i 

stanowią ok. 80% obszaru gminy. Główne kierunki upraw to zboża, ziemniaki oraz bur

cukrowe. Dominującą rolę w strukturze gospodarczej pełnią podmioty prywatne, prowadzące 

działalność w zakresie handlu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego i obsługi 

nieruchomości. Dominacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako głównego mo

napędzającego przedsiębiorczość oznacza, iż małe przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dialogu z władzami lokalnymi (jedna z obietnic 

wyborczych nowego burmistrza dotyczyła utworzenia inkubatora przedsiębior

kluczowe zadanie na najbliższe lata uznano przystąpienie gminy 

1.2 Położenie geograficzne 

Gmina Żnin położona jest w południowo

i sąsiaduje z gminami: Barcin, 

Rogowo, Szubin oraz Wapno

Gmina Żnin 

charakterystyka gminy: otoczenie, podstawowe informacje

wiejska Gmina Żnin jest ponadlokalnym ośrodkiem 

gospodarczym i kulturalnym z bogatymi tradycjami i historią 

sięgającą początków państwa polskiego. Siedzibą władz gminy 

tysięczne miasto położone nad rzeką 

Gąsawką, pomiędzy dwoma Jeziorami Żnińskimi. Miasto 

uznawane jest za stolicę regionu historyczno-etnograficznego 

Pałuki zwanego „krainą 130 jezior”. Po reformie administracyjnej 

kraju, zostało stolicą powiatu żnińskiego, w skład którego 

wchodzą gminy: Łabiszyn, Janowiec Wlkp., Barcin, Gąsawa, 

Gmina zajmuje całkowitą powierzchnię 251,55 km2. Na jej obszarze znajduje się 39

tym dwa połączone) oraz miasto Żnin zajmujące 834 ha.  

Osią gminy jest droga krajowa nr 5, łącząca Bydgoszcz z Gnieznem i Poznaniem. Ważną rolę 

nież droga wojewódzka nr 251, przebiegająca od Inowrocławia w kierunku 

Gmina w przeważające mierze posiada rolniczy charakter: użytki rolne zajmują ponad 204 km2 i 

stanowią ok. 80% obszaru gminy. Główne kierunki upraw to zboża, ziemniaki oraz bur

Dominującą rolę w strukturze gospodarczej pełnią podmioty prywatne, prowadzące 

działalność w zakresie handlu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego i obsługi 

Dominacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako głównego mo

napędzającego przedsiębiorczość oznacza, iż małe przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dialogu z władzami lokalnymi (jedna z obietnic 

wyborczych nowego burmistrza dotyczyła utworzenia inkubatora przedsiębior

kluczowe zadanie na najbliższe lata uznano przystąpienie gminy Żnin do strefy ekonomicznej.

Gmina Żnin położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko

i sąsiaduje z gminami: Barcin, Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabi

Rogowo, Szubin oraz Wapno.  
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informacje 

jej obszarze znajduje się 39 sołectw (w 

Osią gminy jest droga krajowa nr 5, łącząca Bydgoszcz z Gnieznem i Poznaniem. Ważną rolę 

nież droga wojewódzka nr 251, przebiegająca od Inowrocławia w kierunku 

Gmina w przeważające mierze posiada rolniczy charakter: użytki rolne zajmują ponad 204 km2 i 

stanowią ok. 80% obszaru gminy. Główne kierunki upraw to zboża, ziemniaki oraz buraki 

Dominującą rolę w strukturze gospodarczej pełnią podmioty prywatne, prowadzące 

działalność w zakresie handlu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego i obsługi 

Dominacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako głównego motoru 

napędzającego przedsiębiorczość oznacza, iż małe przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dialogu z władzami lokalnymi (jedna z obietnic 

wyborczych nowego burmistrza dotyczyła utworzenia inkubatora przedsiębiorczości). Za 

do strefy ekonomicznej. 

zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego 

Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, 
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1.3 Liczba i rodzaj jednostek pomocniczych 

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Żnin są: 

• Spółki: 

o Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

o Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

• Jednostki edukacyjne: 

o Przedszkola Miejskie w Żninie (Nr 1 i Nr 2) 

o Publiczne Gimnazja w Żninie (Nr 1 i Nr 3) 

o Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie 

o Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie 

o Szkoła Podstawowa w Januszkowie 

o Szkoła Podstawowa w Słębowie 

• Instytucje kultury: 

o Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie 

o Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 

o Żniński Dom Kultury 

• Jednostki budżetowe: 

o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

o Miejski Ośrodek Sportu 

Jednostkami pomocniczymi Gminy Żnin jest 39 sołectw oraz 2 osiedla (Nr 1 „Góra” i Nr 2 „Bloki 

Wielorodzinne”) 

1.4 Skład i krótka charakterystyka władz uchwałodawczych i wykonawczych 

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska. Ustawowy skład Rady wynosi 

21 radnych. Stanowisko Przewodniczącego Rady piastuje obecnie Grzegorz Koziełek.  

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim 

wykonuje on uchwały Rady. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której 

składają sprawozdania ze swej działalności. Do wewnętrznych organów Rady należą: 

Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Komisja Rewizyjna, komisje stałe oraz komisje 

doraźne do określonych zadań. Przy Radzie Miejskiej działa obecnie 9 komisji: 

1. Komisja Rewizyjna 

2. Komisja Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych 

3. Komisja Ochrony Środowiska 
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4. Komisja Budżetu i Gospodarki 

5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

6. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 

7. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

8. Komisja Turystyki i Promocji Gminy 

9. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 

Funkcję Burmistrza Żnina pełni obecnie Robert Luchowski. Burmistrz wykonuje: 1) uchwały Rady, 

2) przypisane mu zadania i kompetencje, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie, na mocy 

przepisów obowiązującego prawa, należy do niego, 4) inne zadania określone ustawami i 

niniejszym Statutem. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji na 

wniosek Przewodniczącego Komisji. 

1.5 Liczba mieszkańców 

Gmina Żnin liczy obecnie 24,5 tys. mieszkańców, z czego około 60% ludności to mieszkańcy Żnina 

(liczącego ok. 14 500 osób)., zaś 40% - mieszkańcy 39 sołectw. Liczba ludności w gminie jest 

względnie stabilna: wprawdzie od 2010 roku odnotowano nieznaczną tendencję spadkową, 

będącą wynikiem zarówno procesów związanych z ruchem naturalnym jak i migracyjnym, jednak 

liczba ludności na obszarze wiejskim wykazuje z kolei tendencję wzrostową – może to być 

skutkiem obserwowanego w Polsce trendu osiedlania się ludności na terenach wiejskich w 

pobliżu miasta. 

1.6 Dochód na jednego mieszkańca w 2014 roku 

Według GUS (BDL) dochód na głowę jednego mieszkańca wyniósł w 2014 roku 2983,70 zł. 

1.7 Liczba pracowników Urzędu Miasta, struktura organizacyjna 

Obecnie w Urzędzie Miasta zatrudnionych jest 75 osób. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz, 

zastępowany w czasie nieobecności przez swego zastępcę lub sekretarza. Burmistrz kieruje pracą 

urzędu. Czynności kierownicze wykonuje osobiście (w sprawach należących do jego kompetencji 

z mocy prawa oraz w sprawach, które zastrzegł do swoich wyłącznych kompetencji), przez 

Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, działających w granicach umocowania oraz przez 

kierowników wydziałów, biur i innych komórek organizacyjnych w sprawach przekazanych do ich 

kompetencji.  

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wydziały, biura, inne komórki organizacyjne oraz 

samodzielne stanowiska pracy.  

Obecnie, w skład struktury organizacyjnej UM wchodzą: 
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• Wydziały: 

o Wydział Turystyki i Promocji Gminy 

o Wydział Budżetu i Gospodarki 

o Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

o Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych 

o Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 

o Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

• Biura i inne komórki organizacyjne: 

o Urząd Stanu Cywilnego 

o Biuro Burmistrza 

o Biuro Rady Miejskiej 

o Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

o Radca Prawny 

o Straż Miejska 

o Kancelaria Informacji Niejawnych 

• Samodzielne stanowiska pracy: 

o Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

o Stanowisko Audytu Wewnętrznego 

o Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.8 Wydatki i przychody budżetu w 2015 roku 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie 

budżetu Gminy Żnin na rok 2015, ustalono: 

• Łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 71.227.138,00 zł, w tym: 

dochody bieżące w kwocie 64.869.029,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 

6.358.109,00 zł 

• Łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 72.865.288,00 zł, z tego 

wydatki bieżące w wysokości 63.729.357,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 

9.135.930,45 zł 

• Łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.521.798,00 zł 

• Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 883.648,00 zł 

• Deficyt budżetu w kwocie 1.638.150,00 zł ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu 

pożyczek 
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1.9 Realizowane obecnie strategie, programy samorządowe  

Obecnie, zakończono pracę nad „Strategią Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020”, która będzie 

przyjęta na sesji 22 grudnia b.r. Dokument ten jest długookresowym planem strategicznych i 

operacyjnych celów oraz bieżącego i okresowego monitoringu ich realizacji. Zawiera on wizję 

rozwoju gminy nakreśloną w programie wyborczym nowego Burmistrza: przyjętym przez niego 

celem nadrzędnym jest istotna poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy. Jak 

podkreśla, pragnie „wprowadzić Gminę Żnin na ścieżkę zrównoważonego rozwoju”, czego 

wyrazem jest m.in. opracowanie nowej strategii rozwoju, stanowiącej rezultat pracy zespołu ds. 

opracowania strategii (w skład którego weszli radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz 

pracownicy UM), przede wszystkim zaś odbicie głosu mieszkańców oraz zgłaszanych przezeń 

potrzeb.  

Przygotowując strategię rozwoju, w ramach konsultacji społecznych zorganizowano szereg 

otwartych dla mieszkańców konferencji dotyczących często bardzo wrażliwych i drażliwych 

społecznie tematów, jak rozbudowa systemu elektrowni wiatrowych, wdrożenie stref 

parkowania czy wejścia Gminy Żnin na rynek obligacji komunalnych. W celu pełnego 

zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społecznych, przeprowadzono również szerokie badanie 

ankietowe na licznej reprezentatywnej próbie mieszkańców gminy (N=1000 osób). 

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, dokumentem strategicznym 

wyznaczającym cele, kierunki oraz zasady kooperacji samorządu z przedstawicielami III sektora 

jest „Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi”. W gminie brak jest 

programu wieloletniego (póki co, nie dostrzega się potrzeby opracowania tego typu 

dokumentu). 

W chwili obecnej, dobiegają końca prace nad aktualną Strategią Promocji Gminy Żnin. 

Na poziomie ponadgminnym, dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy Żnin jest 

również „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Żnińskiego” (pod kątem środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego). 

MOPS dysponuje „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2009-

2015” (pracownicy urzędu nie posiadali informacji na temat ew. planów dotyczących jej 

aktualizacji). 

1.10 . Analiza SWOT pod kątem współpracy Urzędu Miasta w Żninie z organizacjami 

pozarządowymi 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Duża ilość organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy  

• Zapał do działania: znaczny odsetek 
organizacji aktywnych, podejmujących 
szereg inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności 

• Rzetelność organizacji pozarządowych, 
trzymanie ręki na pulsie, bycie na 
bieżąco, śledzenie zmieniających się 
przepisów prawa 

• Coraz lepsza, stale rozwijająca się 
współpraca pomiędzy samorządem a III 
sektorem 

• Prospołeczne nastawienie władz 
samorządowych, dostrzegających w 
organizacjach pozarządowych partnera 
do realizacji wspólnych działań na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców 
gminy 

• Motywowanie organizacji do kooperacji, 
podejmowania działań wspólnych 
(tworzenia partnerstw, wspólnego 
składania ofert oraz kolektywnej 
realizacji zadań publicznych) 

• Obecność Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

• Znaczna ilość instrumentów współpracy 
finansowej, w tym mechanizmy 
zachęcające przedstawicieli III sektora do 
aktywnego aplikowania o środki 
zewnętrzne (dotacja celowa na wkład 
własny) 

• Brak integracji środowiska NGOs, 
stosunkowo mało inicjatyw 
podejmowanych wspólnie, znaczna ilość 
działań „dublujących się” 

• Nieaktywne, martwe instrumenty 
współpracy finansowej (dotacja celowa 
na wkład własny, inicjatywa lokalna) 

• Niechęć organizacji do aplikowania o 
środki zewnętrzne; opór związany z 
barierami natury formalno-proceduralnej 
(obawa przed składaniem wniosków oraz 
rozliczaniem projektów) 

• Mało liczebne organizacje: najczęściej 
pracuje w nich po kilka osób 

• Brak wsparcia ze strony młodej kadry: 
kreatywnej, elastycznej, otwartej na 
innowacje, bez problemu korzystającej z 
nowoczesnych technologii  

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Znaczna ilość grup nieformalnych, 
dążących do formalizacji działalności; 
szansa na ich rozwój dzięki zmianie 
prawa o stowarzyszeniach, 
umożliwiającej stowarzyszeniom 
zwykłym aplikowanie o środki (zmiana ta 

• Dalszy opór organizacji w zakresie 
aplikowania o zewnętrzne 
dofinansowanie 

• Brak wsparcia księgowego/formalnego; 
problemy lokalowe, brak zaplecza 
technicznego 
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postrzegana jest jako „wielki ukłon w 
stronę stowarzyszeń”) 

• Utworzenie Centrum Organizacji 
Pozarządowych: szansa na 
profesjonalizację oraz konsolidację III 
sektora. Zabezpieczenie w budżecie na 
2016 rok kwoty na funkcjonowanie COP 
oraz profesjonalizację III sektora 

• Świadczenie przez Centrum pomocy, 
wsparcia i doradztwa księgowego: szansa 
na edukowanie organizacji w zakresie 
aplikowania po zewnętrzne środki 
finansowe na realizację lokalnych 
inicjatyw 

• Planowane przez samorząd działania w 
obszarze promowania instrumentu 
współpracy finansowej w postaci dotacji 
na wkład własny (chęć mobilizacji III 
sektora do bardziej aktywnego sięgania 
po wsparcie zewnętrzne) 

• Wygospodarowanie w budżecie środków 
na działania szkoleniowo-integracyjne 
dla członków Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Chęć doskonalenia ciała 
opiniodawczo-doradczego (korzystanie z 
dobrych praktyk, rozwijanie działalności 
RDPP) 

• Znacznie wyższa kwota środków 
budżetowych przyznanych na realizację 
zadań publicznych przez NGOs na rok 
2016 (stanowiąca dwukrotność 
zeszłorocznego poziomu dofinansowania 
zadań publicznych realizowanych przez 
organizacje pozarządowe) 

• Sprzeciw radnych wobec przeznaczenia 
części środków budżetowych na 
utworzenie i funkcjonowanie Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

• Słabsza aktywność organizacji w obszarze 
składania ofert w otwartym konkursie z 
uwagi na zmianę uregulowań: dotychczas 
nie dookreślano procentowego udziału 
wkładu własnego (musiał być, ale nie był 
dookreślony), obecnie wprowadzono 
udział wkładu własnego w wysokości 10% 
wnioskowanej kwoty dotacji; teoretycznie 
poziom ten nie jest wysoki, jednak na 
część organizacji może działać blokująco, 
zniechęcając do składania ofert na 
realizację zadań publicznych 
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2. Charakterystyka organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żnin 

2.1 Liczba i rodzaje podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających siedzibę 

na terenie Gminy Żnin /wykaz podmiotów - załącznik 2.1/ 

Samorząd żniński nie dysponuje szczegółową bazą danych dotyczących funkcjonujących na 

terenie gminy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Informacje znajdujące 

się na stronie internetowej są bardzo okrojone, w gestii UM pozostaje jedynie spis organizacji, 

nieuszczegółowiony w zakresie obszarów ich działania. Jak podkreślano, na nowej stronie UM 

(uruchomienie której planowane jest na przyszły rok), znajdzie się bardziej precyzyjna baza 

lokalnych NGO wraz z opisem celów statutowych prowadzonej przezeń działalności. 

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od pracowników UM, na terenie Gminy Żnin działa obecnie 

ok. 85 organizacji, spośród których zaledwie cztery posiadają status OPP – są to: 

1. Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Gorzycach 

2. Stowarzyszenie Kapitał Zaufania 

3. Fundacja Dar Serca 

4. Stowarzyszenie Pałczanka 

Większość organizacji jest prowadzi dość prężną, rozbudowaną działalność, o czym świadczy 

aktywny udział w konkursach ofert oraz znaczna ilość zadań realizowanych na rzecz 

mieszkańców gminy. 

Bardzo aktywne okazują się związki wyznaniowe, szczególnie Kościół Ewangelicznych 

Chrześcijan, o środki budżetowe aplikują również okoliczne parafie, realizujące szereg ciekawych 

inicjatyw skierowanych do członków lokalnej wspólnoty. 

2.2 Inne podmioty prowadzące stale działalność pożytku publicznego na obszarze Gminy Żnin, ale 

mające siedzibę poza jej terenem 

Do podmiotów prowadzących stale działalność pożytku publicznego na obszarze Gminy Żnin, 

lecz posiadających siedzibę poza jej terenem należą: 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żninie – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w 
Żninie 

• Polski Czerwony Krzyż 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żninie 

• Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Żninie 
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2.3 Główne obszary aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żnin 

Co roku, pracownicy urzędu wysyłają do przedstawicieli lokalnych organizacji ankiety z prośbą o 

zaopiniowanie kształtu rocznego programu współpracy, dookreślenia planowanych działań, 

zdefiniowanie własnych potrzeb i oczekiwań w zakresie kooperacji z samorządem. Na podstawie 

wyników ankiet sporządzane są priorytetowe obszary działań, zawarte w rocznym programie 

współpracy – w roku 2016 (podobnie jak w latach poprzednich) będą to: 

• Edukacja - organizacjami szczególnie aktywnymi w tym obszarze są: 

o OSP Jadowniki Rycerskie 

o Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego z siedzibą w 

Słębowie 

o Pałuckie WOPR 

o Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego 

o Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn 

o Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, 

Kaczkówko 

o Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie 

o Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach 

o Międzyszkolny Klub Żeglarski 

o Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej 

o Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki 

• Pomoc społeczna - organizacjami szczególnie aktywnymi w tym obszarze są: 

o Kościół Ewangelickich Chrześcijan 

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacjami szczególnie aktywnymi 

w tym obszarze są: 

o Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddz. Wojewódzki w Bydgoszczy 

o Pałuckie Stowarzyszenie osób ze Stwardnieniem Rozsianym 

o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

o Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego 

• Ochrona i promocja zdrowia - organizacjami szczególnie aktywnymi w tym obszarze 

są: 

o Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski 

o Stowarzyszenie „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo” 

o Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy  

o Żniński Klub Morsa 

• Kultura – organizacjami szczególnie aktywnymi w tym obszarze są: 

o Stowarzyszenie „Trochę Kultury!” 

o Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki 
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o Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, 

Kaczkówko 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacjami szczególnie 

aktywnymi w tym obszarze są: 

o Uczniowski Klub Sportowy Ekonom Żnin 

o Klub Sportowy „Jeziorak” 

o Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku 

o Liga Obrony Kraju 

o Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego 

o Uczniowski Klub Sportowy Gorzyce 

o Związek Wędkarski „Pałuczanin” 

o Stowarzyszenie Miłośników Wenecji 

o Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin 

o Żniński Klub Biegacza „1992” 

o Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie 

• Krajoznawstwo i turystyka - organizacjami szczególnie aktywnymi w tym obszarze są: 

o Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie 

o Pałuckie WOPR 

• Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – organizacjami szczególnie 

aktywnymi w tym obszarze są: 

o Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

• Ratownictwo i ochrona ludności – organizacją szczególnie aktywną w tym obszarze 

jest: 

o Pałuckie WOPR 

Organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczą w większości przedsięwzięć promocyjnych 

gminy, wzbogacając lokalną ofertę kulturalną oraz podwyższając jakość wielu wydarzeń (kluby 

sportowe organizują pokazy dla lokalnej społeczności, stowarzyszenia oraz KGW przygotowują 

degustacje lokalnych potraw, część stowarzyszeń o charakterze kulturalnym organizuje różnego 

rodzaju koncerty i występy artystyczne). 

Szczególnie zaangażowane w kreowanie życia publicznego na terenie gminy oraz inicjowanie 

lokalnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców, są następujące organizacje:  

• Szczep Żnińskich Drużyn Harcerskich 

• KGW Jadowniki Rycerskie 

• Stowarzyszenie Miłośników Wenecji 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Januszkowo 

• Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko 

• Stowarzyszenie Chór Męski im. St. Moniuszki 

• KGW Murczynek 
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• Spółdzielnia Socjalna TV Żnin 

• Jednostki OSP 

• Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki 

• Stowarzyszenie „Trochę Kultury!” 

• Pałuckie WOPR 

2.4 Informacja o działających formalnych lub nieformalnych sieciach czy też radach skupiających 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żnin  

Na terenie Gminy Żnin funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego (o której mowa będzie 

w dalszej części raportu). 

Gmina Żnin jest również członkiem LGD „Pałuki-Wspólna Sprawa” – porozumienia partnerskiego 

osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia 

mieszkańców na terenie 5 gmin w powiecie żnińskim. Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 

roku i przybrało formę stowarzyszenia. Dużą rolę w procesie tworzenia partnerstwa odegrały 

samorządowe władze gmin, a także Stowarzyszenie Leszka Białego z Godaw, które było „kołem 

zamachowym” pałuckiego leadera. Członkami LGD są reprezentanci gmin, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, 

Łabiszyn, Rogowo i Żnin. Członkiem LGD jest również Powiat Żniński. Siedzibą LGD ustanowiono 

miasto Żnin. Obecnie LGD liczy 73 członków. Stowarzyszenie skupia się na realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju – do 2015 roku LGD posiadało jedną LSR, obecnie jest na etapie tworzenia 

kolejnej, w oparciu o możliwości, jakie stwarzają środki unijne. W latach 2009-2015 LGD działało 

w oparciu o PROW, w nowej perspektywie będzie możliwość realizacji projektów w ramach 

trzech funduszy (strategia wielofunduszowa). Poza realizacją przedsięwzięć wynikających z LSR, 

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację lokalnej społeczności, 

dotyczących m.in. kultywowania lokalnych tradycji: od 3 lat, LGD co roku organizuje imprezę pn. 

„Pałucki Festyn Ludowy”, na którym prezentują się lokalni twórcy, rzemieślnicy, osoby 

symbolizujące region w różnych dziedzinach (haft pałucki, lokalne potrawy). 

2.5 Informacja o podmiotach oferujących stałe wsparcie finansowe działalności pożytku 

publicznego na terenie Gminy Żnin 

W chwili obecnej, głównym źródłem finansowania zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe jest samorząd. Na terenie Gminy Żnin działa wprawdzie Lokalna Grupa 

Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, jednak – w opinii pracowników Urzędu – trudno zaliczyć ją 

do grona podmiotów oferujących stałe wsparcie przedstawicielom III sektora. LGD organizuje 

konkursy w ramach dostępnych środków, jednak stopień ich wykorzystania przez organizacje 

pozarządowe był i nadal jest znikomy (głównie z uwagi na zbyt trudny charakter dokumentacji 

konkursowej), absorbentem wspomnianych środków przede wszystkim są samorządy oraz osoby 
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fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zaporową kwestią często okazuje się kwestia 

przynależności do organizacji oraz opłat składkowych: w małych stowarzyszeniach, działających 

wyłącznie na zasadzie wolontariatu, często opłata składkowa nie jest w ogóle wymagana, 

podczas gdy wymogi konkursowe zakładały konieczność udokumentowania opłaconych składek 

oraz min. dwuletni okres członkowski w danej organizacji. Dodatkowo, operacje w ramach LGD 

polegały na refundacji poniesionych kosztów – mechanizm ten narzucał konieczność wyłożenia 

przez organizację własnych środków, co przy minimalnej kwocie projektu opiewającej na 25 tys. 

zł., często okazywało się barierą nie do przekroczenia; organizacje nie chciały podejmować 

ryzyka realizacji projektu z własnych funduszy, bez 100%owej pewności otrzymania zwrotu 

poniesionych kosztów (tym bardziej, iż czas od realizacji do refundacji często wynosił prawie 2 

lata). 

Na przestrzeni ostatnich lat, ośrodek TŁOK w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy 

Płużnica realizował projekt „Inicjuj z FIO”, w ramach którego przyznawano mikrodotacje do 5 

tys. zł, na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Granty 

przeznaczone były głównie dla młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 

półtora roku), dla grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób, realizujących działania 

społecznie użyteczne) oraz samopomocowych (sąsiedzkich, osiedlowych, etc.). Dotacje można 

było przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt 

związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji 

pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, 

adaptację lokalu, etc. Samorząd żniński zachęcał organizacje ze swego terenu do aplikowania, w 

ubiegłym roku cztery stowarzyszenia złożyły aplikacje, jedna z nich otrzymała dofinansowanie. 

Żnińskie NGOs mogą również aplikować o środki do samorządu powiatowego i wojewódzkiego, 

jednak z uwagi na silny opór oraz znaczną ilość barier, głównie formalno-proceduralnych, 

sytuacja ta zdarza się sporadycznie. Jak podkreślano, samorząd dostrzega potrzebę wspierania 

organizacji i zachęcania do sięgania po zewnętrzne źródła dofinansowania prowadzonej przez 

nie działalności - organizowane są różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, konferencje (często 

przedsięwzięcia tego typu uruchamiane są przez powiat, z którym gmina dość intensywnie 

współpracuje, także w sferze rozwoju działalności III sektora).  

W celu wzmacniania organizacji, od drugiego półrocza przyszłego roku zacznie funkcjonować 

Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostka organizacyjna Gminy Żnin, która będzie miała 

na celu wzmacnianie III sektora i jego profesjonalizację, jak również wsparcie organizacji w 

skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych (wątek zostanie rozwinięty w dalszej części 

raportu). 

3. Współpraca Urzędu Gminy w Żninie i organizacji pozarządowych  

3.1 Historia współpracy 
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Współpraca żnińskiego samorządu z III sektorem sięga lat 90tych - otwarte konkursy ofert 

organizowane były już w latach 1997-1998, jednak mocno rozpropagowane zostały dopiero w 

roku 2008: wówczas nastąpiła aktywizacja lokalnych NGOs, zachęcanych przez urząd do realizacji 

zadań publicznych i korzystania z dotacji przyznawanych w ramach otwartego konkursu ofert. 

3.2 Informacje o rocznych i wieloletnich programach współpracy: cele, formy współpracy, zadania 

publiczne przeznaczone do zlecenia organizacjom, kwoty przeznaczone na realizację tych zadań, 

metody monitorowania i oceny współpracy /wersje elektroniczne rocznych programów 

współpracy na 2014, 2015 oraz 2016 rok oraz sprawozdań z realizacji programów współpracy za 

2013 i 2014 rok - załącznik 3.2/ 

W Żninie funkcjonuje wyłącznie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak 

wspominano, swego czasu pojawił się pomysł opracowania programu wieloletniego, uznano 

jednak, iż na aktualnym etapie funkcjonowania III sektora - brak jest potrzeby wykraczania poza 

obecny standard. Żnińskie organizacje znajdują się na początkowym etapie rozwoju, nie są 

podmiotami na tyle świadomymi, by planować działania długoterminowe (często same nie 

posiadają wieloletnich programów aktywności, raczej działają ad hoc, „od dotacji do dotacji”), 

trudno zatem byłoby stworzyć dalekosiężny program współpracy, który wynikałby z 

rzeczywistych potrzeb organizacji, nie pełniąc przy tym roli dokumentu „sztucznego”.  

Roczny program współpracy jest dokumentem programowym, określającym zasady polityki 

realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Gmina 

prowadzi współpracę z III sektorem oraz innymi podmiotami, których działalność związana jest z 

realizacją zadań gminy. Rada Miejska, uznając, iż nadrzędnym celem funkcjonowania gminy jest 

zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców oraz doceniając rolę aktywności obywatelskiej w 

rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności – podejmuje współpracę z III sektorem na 

zasadach partnerstwa, wyrażając intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym 

współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi.  

Wyrazem dążenia samorządu żnińskiego do wspomnianej współpracy z III sektorem jest m.in. 

„Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Program stał się już 

tradycyjną formą porozumienia między Gminą Żnin a stowarzyszeniami działającymi na terenie 

gminy, pozwalającego realizować w partnerstwie szereg istotnych dla mieszkańców działań 

społecznych. Program, corocznie reguluje współpracę pomiędzy gminą a organizacjami, 

określając zakres oraz formy tej współpracy. 

Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Żnin działalności w sferze zadań publicznych 

gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. Wśród 

szczegółowych celów programu wymienia się: 
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1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 

2. Podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych; 

3. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie; 

4. Poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

5. Integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art.4 ustawy; 

6. Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy; 

7. Otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd; 

8. Wsparcie podnoszenia jakości sektora NGO; 

9. Pomoc w pozyskaniu dla NGO innych środków niż środki z budżetu gminy; 

10. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego 

społeczeństwa; 

11. Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans 

w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z 

jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację 

12. Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu realizację celów społecznych, które nie 

zostaną zawarte w otwartym konkursie ofert, a należą do zadań własnych samorządu 

lokalnego, które można powierzać do realizacji innym podmiotom lub grupom 

mieszkańców. 

Gmina Żnin współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 

1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 o samorządzie gminnym. W latach 2013-2015 jako priorytetowe zostały określone 

zadania z następujących obszarów: 

• w zakresie edukacji; 

• w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 

• w zakresie kultury; 

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

• w zakresie krajoznawstwa i turystyki; 

• w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

• w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3, poprzez udzielanie dotacji stanowiących wkład własny 

organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin 
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• w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

• w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; 

• w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach: 1) powierzania wykonania 

zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji bądź 2) 

wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

Współpraca pozafinansowa gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego może polegać na: 

1. Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 

celu zharmonizowania tych kierunków; 

2. Udzielaniu patronatów Burmistrza Żnina nad organizowanymi przedsięwzięciami 

mającymi znaczenie dla realizacji zadań własnych gminy oraz fundowanie na wniosek 

organizatorów nagród okolicznościowych; 

3. Wspieraniu starań organizacji pozarządowych w uzyskaniu patronatów instytucji i 

organizacji poprzez wystawianie referencji i rekomendacji; 

4. Pomocy organizacyjnej i prawnej dla grup założycielskich nowych stowarzyszeń w 

zakresie tworzenia statutów, procedur zakładania stowarzyszeń jak i ich rejestracji, 

5. pomocy organizacyjnej i prawnej dla stowarzyszeń w zakresie uzyskania statutu 

organizacji pożytku publicznego; 

6. Konsultowaniu społecznym z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w 

szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie 

internetowej gminy wraz z podaniem terminu, ankiet itp., w którym organizacje i 

podmioty będą mogły składać pisemne opinie; 

7. Tworzeniu, w miarę potrzeb przez organy gminy wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli III sektora oraz przedstawicieli 

właściwych organów gminy oraz określaniu przedmiotu ich działania; 

8. Współpracy i udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych 

źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania 

środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek 

zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków; 

9. Promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub 

przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych 
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inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach 

internetowych Gminy Żnin oraz w lokalnych mediach; 

10. Pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponad gminnych i 

międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom 

starającym się o nawiązanie kontaktów ponad gminnych i międzynarodowych; 

11. Prowadzeniu na stronie internetowej urzędu (www.um.znin.pl) podstrony dla NGO z 

bieżącymi wiadomościami, aktami prawnymi, bankiem danych adresowych oraz linków 

do stron instytucji i organizacji wspierających działalność NGO; 

12. Dystrybuowaniu w wersji elektronicznej komunikatów dla NGO zawierających bieżące 

informacje z działalności Urzędu Miejskiego w Żninie i podległych jemu instytucji oraz 

informacje istotne dla sektora NGO takie jak: konkursy grantowe, pomoc organizacyjna i 

rzeczowa; 

13. Organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów oraz prowadzenia doradztwa dla 

organizacji pozarządowych; 

14. Możliwości zawarcia umów o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy są w szczególności informacje 

dotyczące: 

a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności we współpracy z Gminą Żnin 

b) liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą Żnin; 

c) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Żnin na realizację 

tych zadań;\ 

d) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i 

Gminę Żnin. 

Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu współpracy zajmują się właściwe 

merytorycznie wydziały Urzędu Miejskiego w Żninie. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać 

swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu współpracy w trakcie 

organizowanych spotkań z przedstawicielami Gminy Żnin. Napływające w trakcie realizacji 

programu współpracy wnioski, uwagi, propozycje odnoszące się do realizowanych projektów są 

wykorzystywane do usprawnienia bieżącej oraz przyszłej współpracy Gminy Żnin z organizacjami 

pozarządowymi. Radzie Miejskiej przedkładane jest sprawozdanie z realizacji rocznego programu 

współpracy, w którym dokonuje się oceny stanu współpracy Gminy Żnin z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających 

ze współpracy, a także efekty tej współpracy. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, każdorazowo przedstawiają swoje propozycje do 

programów formie ankiet. Projekty programów współpracy konsultowane są z Radą Działalności 

Pożytku Publicznego Gminy Żnin oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
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gminy, są także publikowane na stronie internetowej UM w Żninie oraz wywieszane na tablicy 

ogłoszeń. 

W roku 2015, Gmina Żnin brała udział w projekcie standaryzacyjnym „Splot rad dla Rad”, w 

ramach którego skorzystano z pakietów standaryzacyjnych umożliwiających przeprowadzenie 

szerzej niż dotychczas zakrojonych konsultacji programu współpracy: poza tradycyjnymi 

ankietami wysłanymi do organizacji pozarządowych, zorganizowano również warsztaty, w 

których uczestniczyli przedstawiciele 26 lokalnych stowarzyszeń). Punktem wyjścia do 

opracowania tegorocznego programu współpracy był wprawdzie program ubiegłoroczny, jednak 

ów nowy element w postaci rozszerzonych konsultacji oraz dodatkowych warsztatów z sektorem 

pozarządowym - okazał się bardzo użyteczny. Wyrażano przekonanie, iż priorytety wskazane w 

programie na rok 2016 są faktycznym odzwierciedleniem potrzeb zgłaszanych przez lokalne 

organizacje. W porównaniu z poprzednimi latami, w nowym programie współpracy pojawił się 

jeden dodatkowy priorytet: ratownictwo i ochrona ludności, wpisany na wniosek OSP oraz 

Stowarzyszenia Pałuckie WOPR. Jak podkreślano, ów aktywny udział III sektora w tworzeniu i 

konsultowaniu Programu współpracy jest dowodem na to, iż dokument ten posiada „żywy” 

charakter.  

3.3 Łączna kwota środków przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

przez Urząd Gminy w Żninie w latach 2013-2015 

W latach 2013-2015 przeznaczono następujące środki na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe: 

Rok 2013 Rok 2014 

W roku 2013 podpisano 50 umów z 
organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 
165.285,00 zł 

• Edukacja: dotacje otrzymało 11 
podmiotów na łączną kwotę 22.500,00 
zł 

• Pomoc społeczna: dotację otrzymał 1 
podmiot na łączną kwotę 1.000,00 zł 

• Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych: dotacje otrzymały 
4 podmioty na łączną kwotę 12.785,00 
zł 

• Ochrona i promocja zdrowia: dotacje 
otrzymały 3 podmioty na łączną kwotę 
4.100,00 zł 

• Kultura: dotacje otrzymało 7 

W roku 2014 podpisano 33 umowy z 
organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 
125.500,00 zł  

• Edukacja: dotacje otrzymały 4 
podmioty na łączną kwotę 11.800,00 zł 

• Pomoc społeczna: dotację otrzymał 1 
podmiot na łączną kwotę 1.500,00 zł 

• Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych: dotacje otrzymały 
4 podmioty na łączną kwotę 18.500,00 
zł 

• Ochrona i promocja zdrowia: dotacje 
otrzymały 4 podmioty na łączną kwotę 
7.500,00 zł 

• Kultura: dotacje otrzymały 4 podmioty 
na łączną kwotę 25.500,00 zł 
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podmiotów na łączną kwotę 29.600,00 
zł 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej: dotacje otrzymało 19 
podmiotów na łączną kwotę 70.400,00 
zł 

• Krajoznawstwo i turystyka: dotacje 
otrzymało 5 podmiotów na łączną 
kwotę 9.900,00 zł 

• Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym: dotację otrzymał 1 
podmiot na łączną kwotę 8.000,00 zł 

• Ratownictwo i ochrona ludności: 
dotację otrzymał 1 podmiot na łączną 
kwotę 12.000,00 zł 

• Promocja i organizacja wolontariatu: 
dotację otrzymał 1 podmiot na łączną 
kwotę 2.700,00 zł 

Gmina Żnin udzieliła ponadto 4 dotacji z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na 
łączną kwotę 36.000,00 zł 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej: dotacje otrzymało 14 
podmiotów na łączną kwotę 42.600,00 
zł 

• Krajoznawstwo i turystyka: dotacje 
otrzymały 3 podmioty na łączną kwotę 
6.000,00 zł 

• Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym: dotację otrzymał 1 
podmiot na łączną kwotę 8.000,00 zł 

• Ratownictwo i ochrona ludności: 
dotację otrzymał 1 podmiot na łączną 
kwotę 10.000,00 zł 

Gmina Żnin udzieliła ponadto 3 dotacji z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na 
łączną kwotę 23.600,00 zł 

Rok 2015 

Na postawie analizy zarządzeń Burmistrza z roku 2015 wiadomo, iż: 

• Udzielono dotacji 9 organizacjom na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 
łącznej kwocie 70.000,00 zł 

• W otwartym konkursie ofert udzielono następujących dotacji (w łącznej kwocie 93.500,00 
zł): 

• W zakresie edukacji – 4 podmiotom na łączną kwotę 8.000,00 zł 

• W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 1 podmiotowi na łączną 
kwotę 3.000,00 zł 

• W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 podmiotom na łączną 
kwotę 5.000,00 zł 

• W zakresie ochrony i promocji zdrowia – 2 podmiotom na łączną kwotę 2.270,00 zł 

• W zakresie kultury – 7 podmiotom na łączną kwotę 27.200,00 zł 

• W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 18 podmiotom na łączną 
kwotę 40.030,00 zł 

• W zakresie krajoznawstwa i turystyki- 2 podmiotom na łączną kwotę 3.000,00 zł 

• W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1 podmiotowi na łączną 
kwotę 4.000,00 zł 

• W zakresie promocji i organizacji wolontariatu – 1 podmiotowi na łączną kwotę 
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1.000,00 zł 

Zgodnie z zapisami Programu współpracy na rok 2016, na realizację zadań zleconych planuje się 

przeznaczyć środki finansowe w wysokości 182.030,00 zł (jest to kwota ponad dwukrotnie 

wyższa niż zeszłoroczny poziom dofinansowania!). W dniu 26.11. Burmistrz Żnina ogłosił: 

• otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 12 priorytetowych obszarach 

wskazanych w Programie współpracy na 2016 rok, przeznaczając na jego 

dofinansowanie kwotę 182.030,00 zł. 

• otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na udzielenie dotacji 

stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań 

własnych gminy – ogólna kwota na dofinansowanie tego konkursu to 10.000,00 zł.  

• otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie 

dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu – ogólna kwota na 

dofinansowanie tego konkursu to 50.000,00 zł 

3.4 Informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Na terenie Gminy działa Rada Działalności Pożytku Publicznego, której kadencja kończy się 

02.12. br. Rada funkcjonuje od roku 2011, inicjatorem jej powstania był poprzedni Naczelnik 

Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, działający dość aktywnie w wielu 

organizacjach pozarządowych, obecnie piastujący stanowisko prezesa LGD.  

Rada składa się z przedstawicieli Burmistrza, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. 

Dotychczas, RDPP działała dość prężnie, w minionych latach wielokrotnie zwoływano 

posiedzenie RDPP mające na celu zaopiniowanie strategicznych dokumentów gminy (w sumie na 

przestrzeni ostatnich 2 lat, Rada zaopiniowała ok. 27 dokumentów) 

Przedstawiciele samorządu dostrzegają ewolucję działalności Rady – w czasie pierwszej kadencji 

jej funkcjonowania, RDPP była w pewnym sensie „martwym ciałem”, niespecjalnie 

wykorzystywanym, sporadycznie proszonym o opinie, często wręcz bagatelizowanym (mimo 

zgłaszanych uwag, nie były one brane pod uwagę). Nowe władze prezentują zdecydowanie inne 

nastawienie względem Rady, w mijającym roku jej znaczenie i ranga wyraźnie wzrosły. W trakcie 

drugiej kadencji, członkowie RDPP okrzepli, nabrali doświadczenia, w dużej mierze również 

dzięki projektowi „Splot rad dla Rad”, umożliwiającego poznanie dobrych praktyk, wymianę 

doświadczeń). W przyszłorocznym budżecie zaplanowano wygospodarowanie kwoty 7.000,00 zł 

na funkcjonowanie RDPP (być może pojawi się propozycja form wyjazdowych, szkoleń dla 

członków Rady, etc.), co pozwoli na dalszy rozwój Rady oraz profesjonalizację jej działalności. 
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3.5 Informacje o Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Do niedawna, gmina nie posiadała tego typu platformy. Wsparcie dla organizacji z terenu Żnina 

oferowało Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 

TŁOK, działające od kwietnia 2005 r. (od 2007 r., będące członkiem Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT) - organizacja służąca rozwojowi i budowie III sektora oraz współpracy 

międzysektorowej, mającej na celu wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i 

ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkańców regionu. TŁOK prowadził 

pomoc szkoleniową, doradczą, informacyjną i promocyjną, działał również w obszarze integracji 

sektora organizacji pozarządowych.  

Od drugiej połowy przyszłego roku, w gminie Żnin wystartuje Centrum Organizacji 

Pozarządowych. Pomysł utworzenia centrum pojawił się już parę lat temu, początkowo 

planowano uruchomienie tego typu platformy w ramach LGD, jednak nie udało się wypracować 

wspólnej płaszczyzny porozumienia. Obecny burmistrz w trakcie kampanii wyborczej 

zadeklarował chęć utworzenia dwóch podmiotów wspierających lokalną społeczność: inkubatora 

przedsiębiorczości oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Przyszłoroczne uruchomienie COP 

stanowi zatem w pewnym sensie realizację obietnic przedwyborczych, jednak – jak podkreślano 

– w dobrym tego słowa znaczeniu, od dawna bowiem dostrzega się potrzebę profesjonalizacji III 

sektora. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie centrum - 22.12. 

2015 odbędzie się sesja budżetowa, w trakcie której okaże się, czy centrum spotka się z 

przychylnością ze strony radnych, nie przewiduje się jednak dużych kontrowersji i oporu.  

Przez cały bieżący rok pracowano nad znalezieniem odpowiedniego lokalu na potrzeby centrum 

– udało się zaadaptować znajdującą się w centrum miasta kamienicę, która w przyszłości 

stanowić będzie miejsce spotkań przedstawicieli III sektora. Celem COP będzie zarówno 

profesjonalizacja III sektora jak i integracja środowiska.  

Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez organizacje, nie tylko lokalowym 

(znaczna część NGOs posiada siedziby w mieszkaniach prywatnych), ale też organizacyjnym i 

doradczo-księgowym. Poważną barierą ograniczającą chęć aplikowania o środki zewnętrzne jest 

nieumiejętność rozliczania projektów, słaba dostępność do księgowych. W ramach Centrum 

zostanie zapewniona pomoc i wsparcie w tym obszarze. 

3.6 Informacje o projektach dotyczących współpracy finansowanych ze środków zewnętrznych, 

które były realizowane na terenie Gminy Żnin w 2014 roku i/lub są realizowane w 2015 roku 

W roku bieżącym, samorząd żniński oraz organizacje z terenu gminy, brali udział w projekcie 

„Dobre Rady – modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2”, organizowanym 

przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, 

nakierowanym na wymianę dobrych praktyk pomiędzy Radami Działalności Pożytku Publicznego. 
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Do współpracy zaproszono przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji 

pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych zwiększaniem 

poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji NGOs w tworzeniu, 

wdrażaniu i monitoringu polityk publicznych. W momencie uruchamiania projektu, 

Stowarzyszenie TŁOK gromadziło dane na temat funkcjonowania RDPP na terenie całej Polski; 

okazało się, iż żnińska Rada Działalności Pożytku Publicznego była jedną z nielicznych rad 

działających na poziomie ogólnokrajowym, w związku z czym została zaproszona do udziału w 

projekcie, obejmującym swym zasięgiem 4 województwa (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, 

podlaskie i warmińsko-mazurskie).  

Projekt uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Splot rad dla Rad”, prowadzonej przez Sieć 

Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLO, celem której było zwiększenie uczestnictwa 

obywateli w zarządzaniu wspólnotą lokalną poprzez promocję rad działalności pożytku 

publicznego i innych mechanizmów partycypacji. Projekt zakończył się w czerwcu 2015 roku.  

W ramach realizowanych działań projektowych, organizacje pozarządowe aktywizowane były do 

udziału w tworzeniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu polityk lokalnych za pośrednictwem Rad 

Działalności Pożytku Publicznego. Potencjał RDPP wzmacniany był m.in. poprzez 1) różnego 

rodzaju spotkania, szkolenia, wizyty studyjne i doradztwo dla członków Rad, 2) powołanie Forum 

RDPP dla czterech województw, 3) wypracowanie i wdrażanie modelowych standardów 

działania Rad oraz 4) prowadzenie portalu internetowego. Jednym ze szkoleń było szkolenie 

organizowane w Wiktorowie, zaproszono nań również Radę z Dąbrowy Mogilańskiej, na 

potkaniu przedstawiono zasady projektu standaryzacyjnego, żnińska RDPP została objęta 

poradnictwem prawnym, do dyspozycji był radca prawny, który pomagał wdrożyć założenia 

standaryzacyjne. Wspomniany uprzednio rozszerzony tryb konsultacji przy opracowywaniu 

Programu Współpracy na 2016 rok jest efektem tego właśnie projektu. 

Ciekawą inicjatywą realizowaną przez jedno ze stowarzyszeń wiejskich był projekt realizowany 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszewo, polegający na prowadzeniu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  

3.7 Osoba, komórki zajmujące się w Urzędzie Gminy współpracą z organizacjami pozarządowymi 

Osobą odpowiedzialną z ramienia Urzędu Miasta za koordynację współpracy z organizacjami 

pozarządowymi jest p. Emilia Ścibak z Wydziału Turystyki i Promocji Gminy.  

Zakres działania Wydziału obejmuje: 

• Prowadzenie spraw pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych 

• Realizację zadań w zakresie integracji europejskiej 

• Prowadzenie spraw z zakresu kontaktów zagranicznych gminy 

• Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją Strategii Rozwoju Gminy 

• Tworzenie warunków dla utrzymania i rozwoju lokalnej turystyki 



 

 

24 

• Inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, w tym udział w targach 

turystycznych i imprezach promocyjnych 

• Kompletowanie dokumentacji fotograficznej Urzędu i prowadzenie kroniki gminy 

• Tworzenie warunków dla utrzymania i rozwoju organizacji pozarządowych 

• Przeprowadzanie konkursów na realizację przez organizacje pozarządowe zadań gminy 

• Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy, w tym gospodarczej; przygotowywanie i 

aktualizowanie kalendarza imprez odbywających się na terenie gminy 

• Opracowywanie materiałów promocyjnych i prezentowanie ich na imprezach 

promocyjnych 

• Prowadzenie strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i 

Urzędu 

• Organizację imprez masowych 

• Obsługę mieszkańców i udzielanie informacji niezbędnych do załatwienia spraw 

• Koordynowanie spraw w urzędzie z zakresu udzielania informacji publicznej 

wnioskodawcom 

4. Instrumenty współpracy finansowej 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych realizowane są poprzez: 

a) Otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Żnina 

b) Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a UDPPiW 

c) Zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zapis dodany w programie współpracy na 

2016 rok) 

d) Udzielanie pożyczek dla organizacji pozarządowych  

e) Realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 

Kluczowym instrumentem współpracy finansowej są dotacje przyznawane w ramach otwartego 

konkursu ofert (wyłącznie na wsparcie realizowanych zadań z udzielaniem dotacji na ich 

dofinansowanie). Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji zdarza się w trybie z art. 19a, choć sam mechanizm „małych 

grantów” wykorzystywany jest sporadycznie, w skali roku udziela się jedynie ok. 2-3 dotacji na 

realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Sporadycznie stosowany jest tryb pozakonkursowy (małe granty), przy czym – zgodnie z 

wymogiem ustawowym - wysokość środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską w 

trybie art. 19a UDPPiW nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Wychodząc naprzeciw problemowi słabej integracji środowiska organizacji pozarządowych, 

samorząd wprowadził dodatkowe punkty w karcie oceny dotyczące oferty wspólnej, dzięki 
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czemu tego typu oferty zaczęły być opracowywane. Współpraca pomiędzy lokalnymi powoli 

zaczyna się zacieśniać, widać pierwsze przejawy kooperacji (realizacja wspólnych inicjatyw na 

rzecz lokalnej społeczności). 

Ciekawym rozwiązaniem (wprowadzonym przez żniński samorząd, choć, póki co, 

niepraktykowanym) są dotacje stanowiące wkład własny organizacji pozarządowych do 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizacji zadań 

własnych Gminy Żnin. Od czterech lat, zarządzeniem Burmistrza Żnina, ogłaszany jest otwarty 

konkurs ofert na udzielenie powyższych dotacji. Samorząd żniński, wychodząc z założenia, iż na 

terenie gminy działają liczne organizacje, które ubiegają się o środki zewnętrzne, dla których 

poważną przeszkodą okazuje się zagwarantowanie wkładu własnego - samorząd żniński wyszedł 

naprzeciw powyższemu problemowi. Podstawę prawną omawianego instrumentu stanowią 

ustawa o samorządzie gminnym (art.30 ust.1), ustawa o działalności pożytku publicznego (art. 

11, 13 i 14) oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie Rocznego Programu współpracy na dany rok. 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem (dwie lub więcej organizacji 

mogą złożyć ofertę wspólną). W przypadku wyboru ofert, zlecenia realizacji zadania następuje w 

trybie wsparcia wykonania zadania. Warunki konkursu określają załączniki do zarządzenia. 

Procedura korzystania z dotacji jest bardzo prosta: wystarczy pokazać wniosek / aplikację w 

innym konkursie (zewnętrznym) oraz promesę, iż zostanie podpisana umowa (sama umowa nie 

jest wymagana, już sama decyzja o przyznaniu środków czy wyborze danego projektu do 

realizacji może być podstawą do pozyskania środków i wykazania ich jako wkładu własnego). 

Pula środków przeznaczanych corocznie na dotacje stanowiące wkład własny wynosi 10.000,00 

zł. Instrument ten okazuje się jednak, póki co, instrumentem martwym – konkurs jest co roku 

ogłaszany, jednak przyznawane w jego ramach środki nie są konsumowane, dotychczas nie 

skorzystała z nich żadna ze żnińskich organizacji. Jak podkreślano w UM, w roku 2016 samorząd 

będzie starał się mocno propagować powyższą formę dofinansowania, uznając, iż jest ona szansą 

dla organizacji sięgających po środki zewnętrzne, a nie posiadających zabezpieczenia w postaci 

wkładu własnego (planowane są szkolenia dla przedstawicieli III sektora w obszarze aplikowania 

o fundusze zewnętrzne, jak również prowadzenie działań doradczych, edukacyjnych i 

informacyjnych). 

Samorząd żniński przyznaje również dotacje celowe udzielane podmiotowi niezaliczanemu do 

sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczone na 

realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określone w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.  

Podstawą prawną do udzielenia powyższych dotacji jest art.30 ust.2 pkt.4 oraz art.7 ust.18 

ustawy o samorządzie gminnym, art. 221 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż 

jednostka samorządu terytorialnego może przyznawać dotację podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż 

określone w UDPPiW. Dnia 30 marca 2011 roku, Rada Miejska w Żninie podjęła Uchwałę nr 
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VII/49/2011 z 30.03.2011 regulującą tryb postępowania o udzielenie ww. dotacji, sposobu ich 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. 

Dotychczas, zarządzeniem Burmistrza Żnina, dwukrotnie udzielono tego typu dotacji:  

1. W roku 2014, dotację celową w wysokości 70.000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie 

radioznin.pl. na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu promocji gminy, pn. „Radio 

Żnin FM blisko słuchaczy” 

2. W roku 2015, dotację celową w wysokości 39.200,00 zł otrzymała Fundacja TV Żnin w 

formie powierzenia na realizację zadania z zakresu promocji gminy, pn. „OKO na Region” 

W obu przypadkach, warunkiem przekazania dotacji było zawarcie pisemnej umowy z Gminą 

Żnin, określającej warunki oraz terminy realizacji zadania. Wykonanie zarządzeń Burmistrza 

powierzone zostało: 1) w pierwszym przypadku Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i 

Spraw Społecznych UM w Żninie, 2) w drugim przypadku – Kierownikowi Wydziału Turystyki i 

Promocji Gminy UM w Żninie. 

W Żninie, od 2010 roku obowiązuje również Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/407/2010 w 

sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Instrument okazuje się martwy, dotychczas nie 

skorzystała z niego żadna z organizacji pozarządowych. 

Samorząd żniński korzysta również z instrumentu współpracy finansowej w postaci pożyczek – 

program współpracy przewiduje, iż samorząd może udzielać pożyczek dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotychczas, z instrumentu pożyczek 

skorzystano jedynie dwukrotnie. 

POŻYCZKI 

a. Geneza opracowania i wdrożenia 

Instrument po raz pierwszy pojawił się na wokandzie żnińskiego samorządu w roku 2012. 

Początkowo regulowany był uchwałą (załącznik 4.1), która została cofnięta przez organ 

nadzorczy, nakazujący uregulowanie kwestii przyznawania pożyczek w trybie Zarządzenia 

Burmistrza Gminy. Zarządzanie takie zostało wydane w roku 2012, wprowadzając regulamin 

udzielania pożyczek (załącznik 4.2) 

Wprowadzenie instrumentu „szyte” było pod konkretną sytuację, stanowiło odpowiedź na 

indywidualną potrzebą zgłoszoną przez jedną ze żnińskich organizacji – Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Rozwoju Wsi Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko, aplikujące o środki w ramach PROW 

(pozyskiwane za pośrednictwem LGD), potrzebowało środków na zapewnienie wkładu własnego 

(wyłożenie własnych środków było konieczne do ubiegania się o refundację kosztów). W związku 
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z powyższym, złożyli wniosek o pożyczkę do samorządu, otrzymując środki na realizację 

projektu. 

Po uruchomieniu środków, zarządzenie Burmistrza zaczęło funkcjonować jako dokument 

regulujący korzystanie z aktywnego instrumentu współpracy. 

Jako kolejna, z pożyczki skorzystała Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, 

potrzebująca wsparcia pomostowego (stowarzyszenie oczekiwało na grant przyznawany w 

ramach PROW, podczas gdy konieczne było już wydatkowanie, pojawiły się koszty związane z 

obsługą biura, etc.). Stowarzyszenie LGD uruchamiało projekt realizowany na obszarze 4 gmin: 

Żnin, Gąsawa, Rogowo i Łabiszyn, refundowany w 100%, lecz wymagający wyłożenia środków 

własnych (projekt opiewał na prawie 170 tys. zł). LGD zwróciło się z prośbą do wszystkich gmin o 

udzielenie pożyczki proporcjonalnie do inwestycji realizowanych na danym obszarze. Samorząd 

żniński jako pierwszy zareagował pozytywnie, udzielając LGD pożyczki we wnioskowanej kwocie 

45.000,00 zł; po nim, instrument pożyczki wprowadziły kolejne samorządy, można zatem 

powiedzieć, iż UM w Żninie stał się prekursorem w stosowaniu omawianego mechanizmu 

współpracy w swoim mikroregionie. 

Obie pożyczki przyznane organizacjom pozarządowym przez samorząd żniński zostały zatem 

udzielone w związku z potrzebą zapewnienia płynności finansowej organizacji realizujących 

projekt ze środków UE w formie refundacji. 

b. Informacje, kto i w jaki sposób wspierał Urząd Miasta w opracowaniu i wdrożeniu 

instrumentu? 

Urząd Miasta nie korzystał z żadnego wsparcia przy wdrażaniu instrumentu pożyczek. Jak 

podkreślano, procedura jego stosowania jest tak prosta, iż brak jest potrzeby/konieczności 

posiłkowania się pomocą zewnętrzną. Samorząd stara się sam wypracowywać własne regulacje, 

korzystając z pozytywnych doświadczeń innych JST, przyglądając się dobrym praktykom i 

czerpiąc z posiadanej przez nich wiedzy, nigdy jednak nie działają na zasadzie „kopiuj-wklej”. 

c. W oparciu o jakie podstawy prawne instrument jest stosowany?  

Podstawę prawną stosowania instrumentu stanowią ustawa o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie oraz ustawa o finansach publicznych, stanowiąca, iż jednostki samorządu 

terytorialnego mogą udzielać pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

zrównanym w prawach z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań w sferze pożytku 

publicznego.  

Jak już wspominano, kwestię udzielania pożyczek przez żniński samorząd regulowała 

początkowo Uchwała Rady Miejskiej (Nr XVII/167/2012), jednak zakwestionowana przez organ 

nadzorczy została zastąpiona przez Zarządzenie Burmistrza Żnina (Nr 52/2012) z dnia 21 maja 
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2012, w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 UDPPiW. 

Wysokość środków przeznaczonych na pożyczki na dany rok budżetowy (próg, do którego 

samorząd może udzielać pożyczek innym jednostkom) określa uchwała budżetowa (przy 

planowaniu budżetu rezerwuje się określoną pulę środków na pożyczki). Wysokość owej puli 

ustalana jest na podstawie nieformalnych kontaktów, rozmów, konsultacji z organizacjami (jeśli 

dana organizacja zgłasza chęć skorzystania z pożyczki w kolejnym roku budżetowym - rezerwuje 

się odpowiednie środki na ten właśnie cel).  

d. Na czym polega instrument, jakie są zasady jego działania? Kto i na jakich warunkach może 

korzystać z instrumentu? (załączniki do załącznika 4.2 – formularz wniosku o pożyczkę, umowa 

pożyczki, weksel własny, deklaracja wekslowa) 

Pożyczka może być udzielona organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Żnin i jednocześnie wykonują 

działania na rzecz mieszkańców gminy Żnin. Pożyczki udzielane są w ramach środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Żnin na pisemny wniosek organizacji, 

która realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków 

pomocowych o charakterze refundacji. Jeśli potrzeba zaciągnięcia pożyczki nie zostanie 

odpowiednio wcześniej zgłoszona przez organizację (pojawi się ad hoc, w sposób nagły i 

nieprzewidziany) – środki na jej udzielenie pochodzą z rezerwy budżetowej, pozostającej do 

dyspozycji Burmistrza Gminy. 

Wniosek do Gminy Żnin o udzielenie pożyczki musi zostać złożony w terminie poprzedzającym 

realizację projektu. Do wniosku należy załączyć: 1) dokumenty poświadczające przyznanie 

środków ze źródeł zewnętrznych lub kopię umowy na realizację projektu zawartej z 

dysponentem środków, 2) informację o zabezpieczeniu wkładu własnego do projektu (w 

przypadku wkładu finansowego – wyciąg z konta lub inny dokument), 3) sprawozdanie 

finansowe za poprzedni rok (bilans, rachunek zysków i strat), informację pisemną z banku, w 

którym wnioskodawca posiada rachunek bankowy, o ewentualnych obciążeniach rachunku za 

okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznanej dotacji na realizację projektu.  

Samorząd podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki i jej wysokości na podstawie złożonego 

wniosku i po ocenie wiarygodności finansowej wnioskodawcy. Rozpatrywana jest również 

celowość wniosku, przeglądanego pod względem formalnym oraz merytorycznym. Oceny 

wniosków składanych przez Stowarzyszenia dokonuje wydział Urzędu Miejskiego w Żninie 

wskazany przez Burmistrza Żnina, który następnie podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po 

zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez właściwy Wydział UM. 
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W dalszej kolejności podpisywana jest umowa między samorządem a pożyczkobiorcą, następnie 

zaś przekazywane środki - wypłata pożyczki następuje do 7 dni od dnia podpisania umowy lub w 

terminie wskazanym w umowie przelewem na konto wnioskującej organizacji wskazane w 

umowie. W celu zabezpieczenia pożyczki, organizacja składa weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową podpisaną przez uprawnione osoby, wystawiony na Gminę Żnin. 

Wysokość pożyczki może ulec zmianie w przypadku podpisania przez organizację aneksu do 

umowy o dofinansowanie z dysponentem środków zewnętrznych. Pożyczka nie ulega 

umorzeniu. Staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości, jeżeli została 

wydatkowana na cel niezgodny z zawartą umową. 

Okres spłaty pożyczki określany jest indywidualnie w umowie, w odniesieniu do projektu 

realizowanego przez organizację, ale nie dłużej niż 24 miesiące. W przypadku otrzymania dotacji 

przed upływem terminu spłaty pożyczki, pożyczkobiorca spłaca pożyczkę po otrzymaniu dotacji. 

Spłata pożyczki powinna nastąpić w ciągu miesiąca od otrzymania zwrotu środków od 

dysponenta. Zdarzało się, iż burmistrz wychodził naprzeciw potrzebom organizacji i wydłużał 

termin spłaty pożyczki (wówczas konieczna była aneksacja umowy). 

Zasady działania instrumentu zgodnie określane są jako bardzo proste i przejrzyste – dotychczas 

nie pojawiły się żadne problemy związane ze stosowaniem instrumentu. 

e. Jakie nakłady po stronie samorządu wiążą się z przyznawaniem pożyczek i jakie są 

dotychczasowe efekty stosowania instrumentu?  

Poniższa tabela ilustruje zakres oraz sposób korzystania z pożyczek w roku 2012 oraz 2014 (w 

latach 2013 oraz 2015 instrument nie był stosowany). 

Korzystanie z pożyczek w latach 2012-2014 
Wysokość przeznaczonych środków 

2012 2014 

11.000,00 zł 45.000,00 zł 

Liczba podpisanych umów w ramach instrumentu 

2012 2014 

1 1 

Liczba podmiotów, które skorzystały z instrumentu 

2012 2014 

1 1 

Zakres projektów realizowanych dzięki wsparciu 

2012 2014 

Pożyczka udzielona została Stowarzyszeniu na 
Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, 
Kaczkowo, Kaczkówko na realizację zadania 
„Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości 
Cerekwica”, dofinansowanego ze środków UE 

Pożyczka udzielona została Lokalnej Grupie Działania 
„Pałuki – Wspólna Sprawa” na realizację zadania 
„Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki” 
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f. Czy instrument jest obecnie stosowany? 

Pożyczka jest instrumentem zapisanym w programie współpracy jako stały mechanizm 

wspierania III sektora przez żniński samorząd. W budżecie na 2016 rok, utworzona jest rezerwa 

pozostająca w gestii burmistrza gminy, jeśli pojawi się wniosek organizacji o udzielenie pożyczki, 

najprawdopodobniej środki na jej udzielenie pochodzić będą właśnie z owej rezerwy.  

Stosowane przez gminę instrumenty pożyczki oraz dotacji na wkład własny traktowane są jako 

instrumenty wspierające się i uzupełniające: wkład własny stanowi swego rodzaju nagrodę dla 

organizacji, premiującą jej aktywność w poszukiwaniu zewnętrznych donatorów (jeśli 

stowarzyszenie sięgnie po środki zewnętrzne, samorząd oferuje jej wsparcie lokalne na właściwe 

przeprowadzenie projektu po to, by stał się dla organizacji „szansą na jej rozwój, a nie kotwicą, 

która ciągnie w dół”. Z kolei pożyczka stanowi inną formę wsparcia, zapewniającą okresowe 

finansowanie realizowanego zadania, jednak z gwarancją ze strony stowarzyszenia, iż otrzymane 

środki zostaną zwrócone. Dodatkowo, pula środków przeznaczonych na pożyczkę jest znacznie 

większa (w przypadku dotacji na wkład własny, jest ona limitowana kwotą 10.000,00 zł). 

g. Ocena stosowania instrumentu: 

Mimo bardzo pozytywnej oceny instrumentu, w praktyce żnińskiego samorządu pożyczka była 

wykorzystywana jedynie dwukrotnie (mimo jej promocji wśród lokalnych organizacji oraz 

wpisania instrumentu w Roczny program współpracy jako jednej z form wsparcia III sektora 

przez UM). Prawdopodobnie, najsilniejszą barierą jest „lęk przed nowym” – opór związany ze 

stosowaniem nowego, mało znanego, nieoswojonego instrumentu. Organizacje najczęściej 

korzystają ze standardowych rozwiązań (często oferty, które wpływają w ramach otwartego 

konkursu przygotowywane są na zasadzie „kopiuj-wklej”, zmieniają się jedynie kwoty). Ów 

strach przed stosowaniem nowych/innowacyjnych mechanizmów ma swoje źródło również w 

braku odpowiedniego zaplecza personalnego – bardzo często, członkami lokalnych stowarzyszeń 

są osoby starsze; organizacje nie są zasilane przez napływ młodych osób, które nie tylko mogłyby 

wnieść pewien element świeżości, ale też miałyby szansę łamać dotychczasowe przyzwyczajenia 

i wychodzić poza utarte schematy działania. 

Żnińskie organizacje są także dość pasywne w zakresie pozyskiwania dotacji zewnętrznych, brak 

jest zatem potrzeby pozyskiwania środków służących zabezpieczeniu wkładu własnego. 

Wśród organizacji podejmujących próby aplikowania o zewnętrzne fundusze, najsilniejsze obawy 

rodzi lęk przed koniecznością zwrotu pozyskanej pożyczki z własnych funduszy („A co, jeśli nie 

uda mi się rozliczyć realizowanego projektu i nie otrzymam refundacji? Z czego wówczas zwrócę 

pożyczkę?”). Niepokój budzi również potencjalny brak terminowości ze strony instytucji 

grantodawczej (pojawia się wówczas konieczność aneksowania umów). 

Wśród najistotniejszych korzyści płynących ze stosowania instrumentu współpracy finansowej, 

jakim jest pożyczka, wskazuje się przede wszystkim: 
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• Uruchomienie lokalnych inicjatyw, niemożliwych do realizacji bez wsparcia w postaci 

pożyczki (jeśli wkład własny stanowi warunek pozyskania środków od zewnętrznego 

donatora) 

• Wsparcie zwłaszcza dla oddolnych inicjatyw, wdrażanych przez małe organizacje, 

niedysponujące odpowiednim zapleczem finansowym 

• Pobudzanie aktywności społecznej, wzmacnianie kapitału społecznego  

• Z perspektywy samorządu – posiadanie rozbudowanych mechanizmów pomocowych 

wzmacnia działalność III sektora, zacieśnia również współpracę pomiędzy urzędem a 

lokalnymi organizacjami 


