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WSTĘP  

Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji 

Lokalnej wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej i Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL. Celem projektu jest opracowanie 

szczegółowego opisu instrumentów współpracy finansowej samorządów gminnych i 

powiatowych z organizacjami pozarządowymi i upowszechnienie praktycznych rozwiązań w 

zakresie ich stosowania.  

Raport przedstawia wszystkie zebrane dane. Część pytań otwartych – jeśli miało to 

uzasadnienie merytoryczne – została zrekodowana (pogrupowana) w bardziej ogólne kategorie. 

Fakt ten został zaznaczony przy odpowiednich pytaniach. Szczegółowe, niezdekodowane 

wyniki, zostały przedstawione w postaci załączników w aneksie do raportu. Zachowano 

oryginalne wpisy, poprawiono jedynie błędy ortograficzne.  

Pytania dotyczyły stosowania instrumentów współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a 

organizacjami pozarządowymi będącymi przedmiotem zainteresowania projektu, to znaczy: 

regrantingu, pożyczek, poręczeń, gwarancji, inicjatywy lokalnej, trybu małych zleceń, dotacji 

inwestycyjnej, budżetu partycypacyjnego, wieloletnich umów na realizację zadań publicznych 

oraz powierzenia realizacji zadań publicznych.  

Ankieta została zrealizowana w okresie od marca do maja 2014. Do realizacji badania użyto 

metodę ankiety internetowej. Zaproszenie do Liczba odpowiedzi ankiety wysłane zostało do 727 

gmin i powiatów, które według danych z monitoringu ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2012 rok przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

stosowały co najmniej dwie z wymienionych wyżej form współpracy finansowej. W sumie 

wypełnione ankiety odesłało 458 jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 31).  
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I. Małe dotacje 

1. Czy wykorzystujecie Pa ństwo instrument "małych dotacji" - czyli zlecanie z adań 
publicznych w trybie pozakonkursowym (art. 19a usta wy o DPPiW)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 64,88% 290 

nie 35,12% 157 

nie wiem / trudno powiedzieć - 11 

Liczba odpowiedzi: 458 
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2. Od kiedy stosujecie Państwo instrument "małych dotacji", czyli zlecanie zadań publicznych w 
trybie pozakonkursowym? Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

 

Odpowiedź % Liczba 

2011 32,78% 98 

2012 28,76% 86 

2010 21,07% 63 

2013 6,35% 19 

2003 3,68% 11 

2009 2,34% 7 

2005 1,34% 4 

2007 1,34% 4 

2014 1,00% 3 

2006 0,67% 2 

2004 0,67% 2 

Liczba odpowiedzi: 299 

 

3. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 20,64% 58 

nie 79,36% 223 

nie wiem / trudno powiedzieć - 19 

Liczba odpowiedzi: 300 
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4. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

 

Odpowiedź % Liczba 

2013 61% 38 

2012 19% 12 

2011 16% 10 

2010 3% 2 

Liczba odpowiedzi: 62 

 

5. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

Odpowiedź % Liczba 

tak 94,66% 195 

nie 5,34% 11 

nie wiem / trudno powiedzieć - 92 

Liczba odpowiedzi: 298 
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6. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU?  

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie pozakonkursowym: 
Chodzi nam o wskazanie tych zadań publicznych, które według Państwa dotychczas 
najczęściej były finansowane w ramach wskazanych instrumentów, na przykład powtarzały się 
co roku. Prosimy o możliwie konkretne opisanie zadań publicznych – np. rozwój usług i 
aktywności na rzecz seniorów, reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowied ź % Liczba 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2,01% 13 

Kultura 1,70% 11 

Ochrona i promocja zdrowia 1,70% 11 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,08% 7 

Sport 1,08% 7 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,08% 7 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 0,93% 6 

Turystyka i krajoznawstwo 0,77% 5 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 0,77% 5 

Kultura fizyczna i sport 0,62% 4 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 0,62% 4 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 0,62% 4 

Kultura fizyczna 0,62% 4 

Pomoc społeczna 0,62% 4 

Imprezy kulturalne 0,62% 4 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 0,46% 3 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 0,46% 3 

Turnieje sportowe 0,46% 3 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,46% 3 

Przedstawiono odpowiedzi występujące trzy i więcej razy. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w 
załączniku nr 1 do raportu 

Liczba wszystkich wskazań: 648 
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7. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest ak tualnie podstaw ą stosowania TEGO 
INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20% 53 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu  80% 206 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 2 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 259 

 

8. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (TRYB POZAKONKURSOWY)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 96,18% 277 

W oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 44,10% 127 

Na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 1,74% 5 

Na podstawie wyników audytu zewnętrznego 1,04% 3 

Na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

8,68% 25 

W inny sposób (prosimy określić jaki?)* 5,56% 16 

Nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

3,13% 9 

Nie wiem, trudno powiedzieć - 6 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 3 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 293 
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9. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: TRYB POZAKONKURSOWY 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 12,80% 37 

raczej wysoka 53,29% 154 

umiarkowana 30,80% 89 

raczej niska 2,08% 6 

bardzo niska 1,04% 3 

trudno powiedzieć - 4 

Liczba odpowiedzi: 293 
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10. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu TRYBU 
POZAKONKURSOWEGO? 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowiedź % Liczba 

Brak problemów 48,1% 116 
Nie dotyczy 8,7% 21 

Organizacje wnioskują o dotację w ostatniej chwili 0,4% 1 

Drobne trudności w wypełnianiu oferty 0,4% 1 

Zależy od posiadania środków na ten cel w budżecie gminy 0,4% 1 
Brak precyzyjnych zapisów w ustawie - np. Dot. Możliwości negocjowania 
warunków realizacji zadania. 0,4% 

1 

Zbyt krótki czas realizacji zadań - 90 dni, powinno to dotyczyć dłuższych 
zadań, a ograniczenie powinno dotyczyć tylko kwoty dotacji; to eliminuje 
ciekawe zadania, które musza ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursu 0,4% 

1 

Ograniczenie kwotowe, 0,4% 1 

Brak znajomości przepisów przez przedstawicieli organizacji społecznych. 0,4% 1 

Krótki termin realizacji zadania, uniemożliwiający działania powyżej 90 dni. 0,4% 1 

Brak znajomości przepisów przez NGO. 0,4% 1 

Krótki termin możliwości realizacji zadania w podanym trybie. 0,4% 1 

długa procedura od złożenia do podpisania umowy (min. 3-4 tygodnie) 0,4% 1 

Obligatoryjne wywieszanie CAŁEJ oferty na tablicy ogłoszeń organu. 0,4% 1 

 Mniejszej wagi: 0,4% 1 
Nie przewidywalność ilości ofert, które mogą wpłynąć, a zatem potrzeb 
budżetowych. 0,4% 

1 

Alternatywa dla trybu konkursowego. 0,4% 1 

Zbyt duża sprawozdawczość dla organizacji pozarządowych 0,4% 1 
Organizacje zniechęcają się bo muszą wypełnić tyle samo dokumentacji co 
przy trybie konkursowych, nie ma uproszczenia. 0,4% 

1 

Brak jednoznacznej wykładni prawnej w sprawie procedury udzielania dotacji 0,4% 1 

Potrzeba upowszechnienia tzw. Dobrych praktyk 0,4% 1 

Sporządzenie oferty przez organizacje i wymogi co do terminów rozliczania 0,4% 1 

Procedura była stosowana raz trudno określić trudności 0,4% 1 
Ustawa nie określa procedury oceny oferty składanej w trybie małej dotacji. 
Oferta umieszczana jest w BIP oraz na stronie internetowej, a potem 
niezwłocznie zawierana jest umowa. Nie jest oceniana przez komisję 
konkursową i tym samym jest ryzyko przyjęcia jej np. Z błędami rachunkowymi. 0,4% 

1 

Organizacje który po raz pierwszy wystąpiły z ofertą, często popełniają błędy 
ze względu na brak doświadczenia. Zdarza się że oferty wykraczają poza sferę 
zadań publicznych. 0,4% 

1 

Terminowe rozliczenie zadania 0,4% 1 

Stosunkowo krótki czas realizacji zadania 0,4% 1 
W przypadku gdy samorządem realizującym tryb bezkonkursowy jest powiat, 
który podejmuje decyzje poprzez swój organ kolegialny, tj. Zarząd powiatu, 
który z kolei obraduje na posiedzeniach zarządu (np. Raz w tygodniu), to 
realizacja czynności formalno-prawnych obowiązujących w niniejszym zakresie 
wydaje się nieco wydłużona (patrz: w pierwszej kolejności uznanie celowości, 0,4% 

1 
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a następnie po publikacji uchwala w sprawie zawarcia umowy). 

Zbyt krótki termin przyjęcia do realizacji zadnia przez organ zlecający 0,4% 1 

Zbyt wiele ofert przy stosunkowo niewielkich możliwościach finansowych 
przeznaczonych na wspieranie zadań publicznych w trybie art. 19a 0,4% 

1 

W budżecie Miasta zabezpieczone są środki finansowe na dotacje z tzw. 
"korkowego", czyli tylko na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadania w innym zakresie nie są 
wspierane. 0,4% 

1 

Organizacje nie korzystają z tego trybu, a jeśli składają to termin przewyższał 
90 dni na realizację. Wniosek nie został rozpatrzony. 0,4% 

1 

Mała atrakcyjność wynikająca ze słabości działających na terenie powiatu 
organizacji, przede wszystkim niewielkie środki finansowe w budżecie na ich 
realizację 0,4% 

1 

Zbyt rozbudowana procedura (oferta, sprawozdanie itp., przy dotacji 1000zł) 0,4% 1 

Coraz więcej NGO chce z tego korzystać, aby ominąć tryb konkursowy, a 
dostępność środków w tym trybie jest przecież ograniczona 0,4% 

1 

Krótki czas na rozpatrywanie 0,4% 1 

Rosnąca liczba wnioskodawców bez doświadczenia 0,4% 1 

Brak funduszy 0,4% 1 

Najczęściej brak środków 0,4% 1 
Stosunkowo małe zainteresowanie ze strony organizacji, dość kłopotliwa 
procedura 0,4% 

1 

Problemy ze sprawozdawczością i księgowością 0,4% 1 
W przypadku Powiatu, procedura rozpatrywania ofert określona w art. 19 a ust. 
3 jest utrudniona z uwagi na fakt, iż oferty te są kierowane na Zarząd Powiatu, 
który zwoływany jest zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Z uwagi na specyfikę pracy 
Zarządu problematyczne staje się dotrzymanie terminów ww. Ustawy i skutkuje 
koniecznością zwoływania go częściej dla rozpatrzenia celowości złożonej 
oferty. 0,4% 

1 

Zbyt mała wysokość środków w budżecie Miasta Kalisza, krótki termin na 
analizę oferty (7 dni roboczych), brak możliwości składania uzupełnień i 
wyjaśnień do oferty 0,4% 

1 

Ograniczenia procentowe (20%) oraz ograniczenia wynikające z maksymalnej 
długości trwania wykonywania zadania 0,4% 

1 

Organizacje najpierw zaplanują realizację zadania, podejmą działania w 
kierunku realizacji, a dopiero potem składają ofertę. Często zbyt późno, aby 
zdążyć z przeprowadzeniem procedury. 0,4% 

1 

Trudno zaplanować budżet na tryb małych grantów, bo nigdy nie wiadomo, ile 
organizacji złoży ofertę i w jakiej wysokości. 0,4% 

1 

Czy należy umieszczać na tablicy ogłoszeń oryginał oferty czy kopię"? 0,4% 1 

Czy wymagane jest przyjęcie Uchwały Rady Miejskiej 0,4% 1 

Oferta realizacji zadania jest w ocenie organizacji zbyt złożona 0,4% 1 
Czasem NGO wykorzystuje tą ścieżkę, gdy nie uda mu się pozyskać środków 
z konkursu, zatem sztucznie skraca zadanie, by nie przekroczyć 90 dni 
realizacji zadania, co nie jest dobre np. Przy zadaniach, które rzeczywiście 
powinny mieć charakter długoterminowy. 0,4% 

1 

 Czasem NGO proponuje zadanie, w którym zawartość merytoryczna jest 
niewielka, a dotacja ma służyć raczej pokryciu opłat stałych 0,4% 

1 

Liczne błędy w składanych wnioskach; problemy z udzielaniem dotacji 
oddziałom terenowym bez osobowości prawnej; błędy w sprawozdaniach i 
rozliczeniu dotacji 0,4% 

1 
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Ze strony samorządu: przede wszystkim zbyt niska pula środków finansowych, 
jaką można przeznaczyć na realizację zadań publicznych w tym trybie. Jest to 
problem raczej wewnętrzny wynikający z ograniczonych możliwości 
finansowych budżetu jednostki, niż ograniczeń ustawodawcy. Problem 
ograniczenia finansów rodzi problem równego traktowania organizacji, które 
chciałyby realizować zadania w tym trybie. Zaledwie 3-4 oferty po ok. 2,5 tys. 
zł można przyjąć do realizacji. Na finansowe współdziałanie z samorządem 
liczyłoby więcej organizacji z naszego terenu. 0,4% 

1 

 Brak umiejętności sporządzania ofert przez organizacje pozarządowe. 0,4% 1 

 Problemy z właściwym przygotowaniem dokumentów rozliczających 
przyznaną dotację lub brak dowodów dokumentujących poniesione wydatki. 0,4% 

1 

Niejednoznaczność w uznaniu celowości przyznania dotacji 0,4% 1 

Błędne wyliczanie przez organizacje pozarządowe czasu realizacji zadania 0,4% 1 

Brak środków finansowych na zaspokojenie potrzeb organizacji, większość 
środków jest rozdysponowana w formie konkursowej 0,4% 

1 

Wymóg umieszczenia oferty na stronie BIP ( co wiąże się de facto ze 
skanowaniem czasami dużych ilości dokumentów) . 0,4% 

1 

Do kiedy organizacje mogą składać wnioski podział środków 0,4% 1 
Krótki termin na sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym 
oferty. 0,4% 

1 

Brak umiejętności poprawnie złożonej oferty 2. Problemy z prawidłowym 
rozliczeniem dotacji 0,4% 

1 

Duża uznaniowość - Trudno jest dokonać weryfikacji zgodności z celami 
polityk publicznych gminy w danym obszarze 0,4% 

1 

Nieprecyzyjne zapisy ustawowe wywołują wątpliwości w trakcie ich 
stosowania, np. W którym momencie powinna być podjęta uchwała o 
celowości - przed czy po publikacji oferty, jak postąpić w sytuacji 
niewystarczającej ilości środków w budżecie w stosunku do wnioskowanej 
dotacji. 0,4% 

1 

Ograniczona liczba dni trwania projektu 0,4% 1 
Konieczność składania oferty na takim samym formularzu jak w przypadku 
oferty pełnej. Wydłuża i utrudnia to cały proces, który w myśl ustawodawcy 
miałby trybem uproszczonym 0,4% 

1 

Organizacje składając ofertę w tym trybie nie są zorientowane w zasadach, 
jakie należy spełnić, by ten tryb przyznania dotacji miał zastosowanie 
(maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji, maksymalny termin realizacji 
zadania publicznego). 0,4% 

1 

Powielanie zadań z otwartego konkursu ofert, dysponowanie 
niewystarczającymi środkami finansowymi przez gminę 0,4% 

1 

Problem stanowi ograniczenie do 3 miesięcy maksymalnego czasu trwania 
zadania. O ile zastosowane w ustawie ograniczenie kwotowe jest zrozumiałe 
to ograniczenie czasowe już nie. Gdyby nie było tego ograniczenia czasowego 
instrument ten byłby bardzo dobrym środkiem do wsparcia organizacji, która 
potrzebuje "na szybko" ale na np. 5 miesięcy wkładu własnego do pozyskania 
innych środków zewnętrznych. 0,4% 

1 

Zdarza się, że z oferty wynika, iż będą pobieranie opłaty od adresatów, a 
statucie lub innym akcie prawnym brak jest odpowiednich zapisów 
(prowadzenia działalności odpłatnej). 0,4% 

1 

Rodzaj zadania ujęty w ofercie nie zawsze jest dopracowany 0,4% 1 
Zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczona na ten tryb finansowania 
zadań 0,4% 

1 

Niezrozumienie przepisu przez organizacje pozarządowe, błędy w wyliczeniu 
dni i stosowaniu zapisu "społeczność lokalna" 0,4% 

1 

Krótki termin realizacji i ograniczenie kwoty dofinansowania zadania do 10.000 0,4% 1 
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Zbyt późne złożenie ofert przed terminem realizacji zadania publicznego 0,4% 1 

Brak środków budżetowych w oczekiwanym zakresie 0,4% 1 

Zbyt krótki czas realizacji 0,4% 1 

Formalne zagadnienia związane z terminami rozliczeń 0,4% 1 
Skomplikowane procedury, uproszczenie to skrócenie czasu, brak komisji 
konkursowej. 0,4% 

1 

Przygotowanie sprawozdań końcowych 0,4% 1 

Krótki okres realizacji zadań 0,4% 1 

Zbyt mała kwota możliwa do zaoferowania zainteresowanym 0,4% 1 

Problemy związane są z zaplanowaniem środków finansowych 0,4% 1 

Problem procedury przesuwania środków w budżecie. 0,4% 1 

Termin określony w ustawie do oceny oferty 7 dni od daty wpływu jest za krótki 0,4% 1 
Ustawa określa terminy od - do ... Wykonanie czynności po złożeniu oferty, a 
np. J.s.t nie ma na to zadanie zabezpieczonych środków, co wymaga pewnych 
uregulowań np. Wprowadzenia zmian do uchwały i zabezpieczenia śr. 
Finansowych w budżecie gminy. Wprowadzenie zadania i zmian finansowych 
dokonywane jest na sesji w różnych terminach. 0,4% 

1 

Uznanie celowości jest uznaniowe, a nie wynika z konkretnie ustalonego 
wskaźnika oceny. 0,4% 

1 

Krótki czas na ocenę wniosku. Brak środków w budżecie. 0,4% 1 
Problemy są podobne jak w przypadku zadań zlecanych w trybie 
pozakonkursowym. W przypadku realizacji zadania przez dane stowarzyszenie 
pierwszy raz pojawiają się problemy z prawidłowym rozliczeniem poniesionych 
kosztów. Faktury bywają nieprawidłowo opisane. W sprawozdaniach zdarzają 
się błędy rachunkowe. 0,4% 

1 

Poziom wysokości dotacji jest zbyt niski 0,4% 1 

Rozliczenie zadania przez organizacje pozarządowe 0,4% 1 
Niska świadomość organizacji o zasadach udzielania dotacji w tym trybie ( 
kwoty, terminy) 0,4% 

1 

Błędy merytoryczne w przedkładanych sprawozdaniach z realizacji zadania 0,4% 1 
Niewielka ilość środków, jakie zostają do rozdysponowania po 
przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert 0,4% 

1 

Problemy organizacji pozarządowych z prawidłowym wypełnieniem oferty, - 
wykorzystanie części przekazanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, - 
nieterminowe składanie sprawozdań, 0,4% 

1 

Ograniczona ilość środków w stosunku do ilości wniosków 0,4% 1 

Nadal jest zbyt skomplikowany dla małych dotacji 0,4% 1 
Składane oferty nie są możliwe do realizacji z powodu braku środków 
finansowych. 0,4% 

1 

Mała wiedza organizacji pozarządowych o możliwości ubiegania się o dotacje 
w trybie pozakonkursowym lub brak dostępnych środków finansowych w 
budżecie samorządu 0,4% 

1 

Trudno powiedzieć 2,1% 5 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 4 do raportu
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II. Powierzanie realizacji zada ń publicznych   

11. Czy stosujecie Pa ństwo praktyk ę POWIERZANIA REALIZACJI ZADA Ń PUBLICZNYCH 
podmiotom zewn ętrznym czyli finansowania tych zada ń w cało ści z przekazywanej 
dotacji? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 54,61% 243 

nie 45,39% 202 

nie wiem / trudno powiedzieć - 13 

Liczba odpowiedzi: 458 
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12. Od kiedy stosujecie Pa ństwo POWIERZANIE REALIZACJI zada ń publicznych? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

Odpowiedź % Liczba 

2003 19,76% 50 

2005 11,07% 28 

2011 10,67% 27 

2008 9,49% 24 

2004 8,30% 21 

2012 8,30% 21 

2010 7,91% 20 

2006 7,51% 19 

2007 5,93% 15 

2009 5,14% 13 

2013 3,95% 10 

2014 1,49% 4 

1996 0,40% 1 

Liczba odpowiedzi: 253 

13. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 6,22% 15 

nie 93,78% 226 

nie wiem / trudno powiedzieć - 12 

Liczba odpowiedzi: 253 
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14. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

Prosimy wpisać lata  

Odpowiedź % Liczba 

2013 37,04% 10 

2012 11,11% 3 

2014 11,11% 3 

2006 7,41% 2 

2011 7,41% 2 

2005 3,70% 1 

2010 3,70% 1 

2009 3,70% 1 

2007 3,70% 1 

2222 3,70% 1 

2008 3,70% 1 

2012 - 2013 3,70% 1 

Liczba odpowiedzi: 27 

 

15. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

Odpowiedź % Liczba 

tak 96,52% 222 

nie 3,48% 8 

nie wiem / trudno powiedzieć - 19 

Liczba odpowiedzi: 249 
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16. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie powierzania realizacji 
zadań publicznych: Chodzi nam o wskazanie tych zadań publicznych, które według Państwa 
dotychczas najczęściej były finansowane w ramach wskazanych instrumentów, na przykład 
powtarzały się co roku. Prosimy o możliwie konkretne opisanie zadań publicznych – np. rozwój 
usług i aktywności na rzecz seniorów, reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowiedź % Liczba 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3,48% 16 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2,39% 11 

pomoc społeczna 1,96% 9 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,74% 8 

kultura fizyczna i sport 1,09% 5 

kultura 1,09% 5 

ochrona i promocja zdrowia 0,87% 4 

ochrona środowiska 0,87% 4 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,87% 4 

ochrony i promocji zdrowia 0,65% 3 

prowadzenie domu pomocy społecznej 0,65% 3 

upowszechnianie kultury fizycznej 0,65% 3 

ochrona zdrowia 0,65% 3 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 0,65% 3 

sport 0,65% 3 

rozwój sportu 0,65% 3 

kultura fizyczna 0,65% 3 

prowadzenie świetlic 0,43% 2 

zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 0,43% 2 

Przedstawiono odpowiedzi występujące trzy i więcej razy. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w 
załączniku nr 5 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 460 
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17. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

Prosimy wpisać nazwę dokumentu (np. uchwały, zarządzenia), który określa stosowanie 
powierzania realizacji zadań publicznych (np. uchwała Rady Gminy nr XX z XXXX roku, 
zarządzenie Prezydenta nr XX z XXXX roku) 

 

Odpowiedź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 12% 27 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu 81% 181 

Zarządzenie 7% 16 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 6 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 224 

 

 

18. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (POWIERZANIE REALIZACJI ZADA Ń PUBLICZNYCH)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 95,47% 232 

W oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 52,67% 128 

Na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 1,65% 4 

Na podstawie wyników audytu zewnętrznego 1,65% 4 

Na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

7,00% 17 

W inny sposób (prosimy określić jaki?)* 3,29% 8 

Nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

2,47% 6 

Nie wiem, trudno powiedzieć - 1 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 7 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 244 
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19. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 12,13% 29 

raczej wysoka 60,67% 145 

umiarkowana 25,94% 62 

raczej niska 1,26% 3 

bardzo niska 0,00% 0 

trudno powiedzieć - 5 

Liczba odpowiedzi: 244 
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20. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w POWIERZANIU REALIZACJI ZADA Ń 
PUBLICZNYCH? 

 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowied ź % Liczba 

Brak problemów 59% 96 

Rozliczenie wkładu własnego tj. Pracy wolontariuszy - 
udokumentowanie 

1% 1 

Niższa konkurencyjność tych ofert w porównaniu z ofertami, które 
mają wkład własny 

1% 1 

Zbyt małe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w 
stosunku do liczby oferentów (wiele ciekawych pomysłów, dla 
których nie ma finansowania) 

1% 1 

Trudności w prawidłowym rozliczaniu zadania 1% 1 

Przy powierzaniu nie ma problemów, problem jest z wysokością 
środków na te zadania, jest ich zbyt mało żeby zaspokoić 
wszystkie potrzeby w tym zakresie. 

1% 1 

Problemy organizacji w napisaniu poprawnej oferty i poprawnego 
sprawozdania 

1% 1 

Malo środków finansowych w budżecie gminy, które mogą być 
wykorzystane na ten cel. 

1% 1 

Terminowe rozliczenie dotacji 1% 1 

Większe potrzeby finansowe. 1% 1 

Problemy pojawiają się przy rozliczaniu środków 1% 1 

W ogłoszonym przez nas konkursie złożona tylko 1 oferta 1% 1 

Poprawne rozliczanie dotacji przez podmioty dotowane. 1% 1 

Rozliczenie zadania pod względem prowadzonej przez dane 
stowarzyszenie księgowości, 

1% 1 

Możliwości finansowe samorządu 1% 1 

Brakiem środków takich aby zaspokoić organizacje 1% 1 

Nie wystarczające środki 1% 1 

Niedostateczne przygotowanie wykonawców 1% 1 

W małych gminach konkursy organizowane są pod konkretne 
organizacje pozarządowe, które wychodzą z założenia, ze wręcz 
zadaniem gminy jest udzielanie dotacji, a składanie ofert jest 
według nich niepotrzebne 

1% 1 

Dokumenty druk ofert i sprawozdania nie są dostosowane do 
rzeczywistości 

1% 1 

Problemy ze sprawozdawczością i księgowością 1% 1 

Problemy z udzielaniem dotacji oddziałom terenowym bez 
osobowości prawnej; błędy w sprawozdaniach i rozliczeniu dotacji 

1% 1 

Główny problem to opracowanie przez organizację pozarządową 
prawidłowego harmonogramy realizacji zadania oraz prawidłowej 

1% 1 
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kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w 
szczególności gdy zadanie realizowane jest przez dłuższy okres 
czasu, np. 6 – 10 miesięcy. 

Zaangażowanie ze strony Miasta zbyt wysokich środków 
finansowych 

1% 1 

Zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczana na w/w cel. 1% 1 

Sprawozdania 1% 1 

Procedura składania ofert, otrzymania dotacji i jej rozliczenia jest 
za bardzo szczegółowa i rozbudowana, co zniechęca 
potencjalnych beneficjentów do składania ofert. 

1% 1 

Rozliczenie dotacji przez podmioty realizujące powierzone 
zadanie 

1% 1 

- Wykorzystanie części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 1% 1 

Niewystarczające środki finansowe 1% 1 

Problemy z rozliczeniem dotacji w sytuacji kiedy nie ma wkładu 
własnego 

1% 1 

Brak możliwości prawnych dofinansowania zadania w trakcie 
realizacji zadania już realizowanego w formie powierzenia. 

1% 1 

Mała ilość organizacji pozarządowych na terenie gminy 1% 1 

Problemy formalne - podmioty mają problemy z dokumentacja 
sprawozdawczą 

1% 1 

Duża ilość podmiotów składających oferty 1% 1 

Niewystarczająca wysokość środków finansowych na powierzanie 
zadań publicznych 

1% 1 

Brak wystarczającej liczby środków 1% 1 

Zbyt niska kwota dofinansowania 1% 1 

Nie pojawiają się żadne problemy 1% 1 

Organizacje mają problemy z właściwym przygotowaniem 
sprawozdań finansowych. 

1% 1 

Organizacje mają problemy z prawidłowym prowadzeniem 
dokumentacji finansowej realizacji zadania oraz z prawidłowym 
wydatkowaniem otrzymanej dotacji 

1% 1 

Błędy merytoryczne i formalne w przedkładanych ofertach oraz w 
sprawozdaniach z realizacji zadania 

1% 1 

Duża sprawozdawczość, zbyt wiele dokumentów 
potwierdzających realizację zadań publicznych 

1% 1 

 Jeśli już to najczęściej błędy rachunkowe. Jest to o tyle łatwiejszy 
instrument, że NGO tylko rozlicza dotację. 

1% 1 

Problemy z rozliczeniem środków 1% 1 

W trakcie realizacji zada powierzonych pojawiają się wkłady 
finansowe lub osobowe wnoszone przez organizacje 

1% 1 

Kwestie formalne, dokumentacja itp. 1% 1 

Poziom wysokości dotacji jest zbyt niski 1% 1 

Organizacje proszą o szybsze ogłoszenie konkursu ( krótszy 
termin niż 21 dni) 

1% 1 
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Nieznajomość obowiązujących przepisów prawnych przez 
organizacje pozarządowe ubiegające się o powierzenie zadań. 

1% 1 

Zbyt mała ilość przeznaczonych środków, a duże potrzeby, 1% 1 

Sprawozdawczość 1% 1 

Niska świadomość organizacji o zasadach udzielania dotacji 1% 1 

Niski poziom składanych ofert 1% 1 

 Brak rozeznania potrzeb lokalnego środowiska 1% 1 

 Powtarzalność zadań opisywanych w ofertach 1% 1 

Nie dotyczy/trudno powiedzieć 7% 12 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 8 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 166 

 

21. Czy stosujecie Pa ństwo UMOWY WIELOLETNIE na realizacj ę zadań publicznych? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 16,81% 76 

nie 83,19% 376 

nie wiem / trudno powiedzieć - 6 

Liczba odpowiedzi: 458 
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22. Od kiedy stosujecie Pa ństwo instrument UMÓW WIELOLETNICH na realizacj ę zadań 
publicznych? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

 

Odpowiedź % Liczba 

2003 16,25% 13 

2010 16,25% 13 

2011 12,50% 10 

2005 12,50% 10 

2008 10,00% 8 

2013 8,75% 7 

2006 6,25% 5 

2012 5,00% 4 

2009 5,00% 4 

2014 3,75% 3 

2007 1,25% 1 

2004 1,25% 1 

1996 1,25% 1 

Liczba odpowiedzi: 80 

 

23. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

Odpowiedź % Liczba 

tak 9,46% 7 

nie 90,54% 67 

nie wiem / trudno powiedzieć - 6 

Liczba odpowiedzi: 80 
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 24. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

Prosimy wpisać lata  

Odpowiedź % Liczba 

2013 27,27% 3 

2010 9,09% 1 

2009-2012 9,09% 1 

2009 9,09% 1 

2010-2012 9,09% 1 

2006-2007 9,09% 1 

do 2014 9,09% 1 

2012 - 2014 9,09% 1 

Brak danych 9,09% 1 

Liczba odpowiedzi: 11 

 

25. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

Odpowiedź % Liczba 

tak 91,89% 68 

nie 8,11% 6 

nie wiem / trudno powiedzieć - 5 

Liczba odpowiedzi: 79 
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26. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie umów wieloletnich: 
Chodzi nam o wskazanie tych zadań publicznych, które według Państwa dotychczas 
najczęściej były finansowane w ramach wskazanych instrumentów, na przykład powtarzały się 
co roku. Prosimy o możliwie konkretne opisanie zadań publicznych – np. rozwój usług i 
aktywności na rzecz seniorów, reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Pomoc społeczna 6,25% 9 

Prowadzenie domu pomocy społecznej 2,08% 3 

Świadczenie usług opiekuńczych 1,39% 2 

Organizacji całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku 
oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu 
pomocy społecznej 

0,69% 1 

Opieka nad zwierzętami 0,69% 1 

Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, niezbędnego 
ubrania w ośrodku wsparcia dla bezdomnych mężczyzn 

0,69% 1 

Zadania w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka 
wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

0,69% 1 

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

0,69% 1 

Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez projekty 
artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty, ze 
szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych przedsięwzięć 
interdyscyplinarnych. 

0,69% 1 

Organizacja imprez o zasięgu międzynarodowym 0,69% 1 

Prowadzenie ŚDS 0,69% 1 

Gospodarka odpadami 0,69% 1 

Zadania inwestycyjne- budowa dróg boiska itp. 0,69% 1 

Z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenia usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

0,69% 1 

Wspieranie projektów artystycznych i edukacyjnych realizowanych 
w ramach współpracy kulturalnej z zagranicą, w szczególności 
współrealizowanych z miastami partnerskimi. 

0,69% 1 

Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice 0,69% 1 

Prowadzenie działań ukierunkowanych na poradnictwo dotyczące 
problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

0,69% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 9 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 144 
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27. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
ustawa o pomocy społecznej 

16% 11 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu 69% 47 

Zarządzenia  13% 9 

brak 1% 1 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 10 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 68 

 

28. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (UMOWY WIELOLETNIE NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 100,00% 77 

W oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 81,82% 63 

Na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 1,30% 1 

Na podstawie wyników audytu zewnętrznego 3,90% 3 

Na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

6,49% 5 

W inny sposób (prosimy określić jaki?)* 7,79% 6 

Nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

0,00% 0 

Nie wiem, trudno powiedzieć - 1 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 11 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 78 
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29. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: UMOWY WIELOLETNIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 22,37% 17 

raczej wysoka 60,53% 46 

umiarkowana 14,47% 11 

raczej niska 1,32% 1 

bardzo niska 1,32% 1 

trudno powiedzieć - 2 

Liczba odpowiedzi: 78 
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30. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu UMÓW WIELOLETNICH NA 
REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH? 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

 

Odpowied ź % Liczba 

Nie stwierdzono problemów 53,8% 28 

Dokumenty druk ofert i sprawozdania nie są dostosowane do 
rzeczywistości 

1,9% 1 

Terminy transz 1,9% 1 

Aneksowanie umów w związku ze zmiana wysokości dotacji, 
algorytmu czy liczby korzystających osób 

1,9% 1 

Rozliczenie dotacji 1,9% 1 

Do realizacji umów wieloletnich powinny być uchwalane Programy 
Współpracy na kilka lat oraz uchwały intencyjne dla kierownika 
jednostki - nie są przyjmowane. 

1,9% 1 

Tak jak w przypadku powierzenia, ponieważ nasz samorząd 
realizuje zadanie wieloletnie w formie powierzenia. 

1,9% 1 

Niemożność rozliczenia niektórych kosztów, które pojawiają się na 
przełomie roku- media, składki ZUS, etc. 

1,9% 1 

Głównie problemy z rozliczeniami finansowymi 1,9% 1 

Część zadań nie jest wpisywania do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (np. środki na zadania w ramach kapslowego) co 
czasem wpływa na zróżnicowanie środków w kolejnych latach 
realizacji zadania 

1,9% 1 

Błędy merytoryczne w składanych sprawozdaniach z realizacji 
zadania 

1,9% 1 

Trudno prawidłowo określić w ofercie kalkulacje kosztów realizacji 
zadania 

1,9% 1 

Precyzyjne określenie poziomu finansowania w perspektywie 
wieloletniej 

1,9% 1 

Niepewność w zakresie wysokości środków finansowych na 
kolejny rok 

1,9% 1 

Trudno na kilka lat przewidzieć tendencje cenowe 1,9% 1 

Za dużo biurokracji. 1,9% 1 

Liczne zmiany w kosztorysach 1,9% 1 

Zmiany w przepisach prawa wprowadzane w trakcie trwania 
umów wieloletnich, które wymagają stosownych aneksów. 

1,9% 1 

Jedynym problemem jest trudność w precyzyjnym ustaleniu 
kosztów realizacji projektu przez organizacje pozarządowe 

1,9% 1 

Trudno powiedzieć 11,5% 6 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 12 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 52



 

32 
 

 

 

III. REGRANTING 

31. Czy stosujecie Pa ństwo UMOWY umo żliwiaj ące ZLECANIE REALIZACJI zadania 
publicznego INNYM ORGANIZACJOM POZARZ ĄDOWYM (tzw. REGRANTING na 
podstawie art.16 ust.7 ustawy o DPPiW)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 7,06% 31 

nie 92,94% 408 

nie wiem / trudno powiedzieć - 19 

Liczba odpowiedzi: 458 

 
 

32. Od kiedy stosujecie Pa ństwo instrument REGRANTINGU na realizacj ę zadań 
publicznych? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

Odpowiedź % Liczba 

2013 22,86% 8 

2010 14,29% 5 

2012 14,29% 5 

2008 11,43% 4 

2004 8,57% 3 

2009 8,57% 3 

2011 8,57% 3 

2003 5,71% 2 

2007 5,71% 2 

Liczba odpowiedzi: 35 
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33. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 11,43% 4 

nie 88,57% 31 

nie wiem / trudno powiedzieć - 0 

Liczba odpowiedzi: 35 
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34. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

Prosimy wpisać lata  

 

Odpowiedź % Liczba 

2014 75% 3 

2010, 2011 25% 1 

Liczba odpowiedzi: 4 

35. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 83,33% 20 

nie 16,67% 4 

nie wiem / trudno powiedzieć - 10 

Liczba odpowiedzi: 34 
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36. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie regrantingu: Chodzi nam 
o wskazanie tych zadań publicznych, które według Państwa dotychczas najczęściej były 
finansowane w ramach wskazanych instrumentów, na przykład powtarzały się co roku. Prosimy 
o możliwie konkretne opisanie zadań publicznych – np. rozwój usług i aktywności na rzecz 
seniorów, reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowied ź % Liczba 

Ochrona i promocja zdrowia 6,00% 3 

Kultura fizyczna 2,00% 1 

Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Trzebiechów - połka nożna 

2,00% 1 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2,00% 1 

Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego 

2,00% 1 

Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej 

2,00% 1 

Kultura 2,00% 1 

Widowisko obrzędowe 2,00% 1 

Biegi publiczne 2,00% 1 

Organizacja konkursu grantowego dla lokalnych organizacji o 
charakterze publicznym 

2,00% 1 

Oświata i wychowania 2,00% 1 

Realizacja zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej 2,00% 1 

Dofinansowanie zespołów sportowych 2,00% 1 

Organizacja w oparciu o art. 16, ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, wspierającego finansowo, organizacyjnie i 
szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i 
podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć o charakterze 
publicznym, w tym w zakresie kultury i turystyki. 

2,00% 1 

Wspieranie organizacji pozarządowych - aktywizacja lokalnej 
społeczności 

2,00% 1 

Polityka prorodzinna 2,00% 1 

Wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji działań o 
charakterze dobra wspólnego 

2,00% 1 

Aktywizacja małych społeczności lokalnych i młodzieży 2,00% 1 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego 

2,00% 1 
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Przedsięwzięcia kulturalne 2,00% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 13 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 50 

 

37. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
ustawa o pomocy społecznej 

11,5% 3 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu 69,2% 18 

Zarządzenia  15,4% 4 

Brak 3,8% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 14 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 26 

 

38. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (ZLECANIE REALIZACJI zadania publi cznego INNYM ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM, tzw. REGRANTING)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 93,75% 30 

w oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 50,00% 16 

na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 9,38% 3 

na podstawie wyników audytu zewnętrznego 0,00% 0 

na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

18,75% 6 

w inny sposób (prosimy określić jaki?) 0,00% 0 

nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

3,13% 1 

nie wiem, trudno powiedzieć - 1 

Liczba odpowiedzi: 33 
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39. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: ZLECANIE REALIZACJI zadania publicznego INNYM ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM (tzw. REGRANTING) 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 19,35% 6 

raczej wysoka 41,94% 13 

umiarkowana 38,71% 12 

raczej niska 0,00% 0 

bardzo niska 0,00% 0 

trudno powiedzieć - 1 

Liczba odpowiedzi: 32 
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40. Ile wynosi ł ączna warto ść środków przekazanych na realizacj ę zadań publicznych w 
ramach REGRANTINGU w latach 2010-2012? 

Prosimy wpisać wartość środków w PLN; 

 

Odpowiedź Liczba 

2010 1 

3000 1 

3000 1 

5000 1 

5000 1 

9000 1 

11500 1 

11600 1 

14000 1 

15600 1 

20600 1 

26000 1 

30000 1 

34000 1 

40000 1 

45000 1 

70000 1 

99000 1 

155850 1 

162000 1 

4223283 1 

6908443 Suma 

627813 Średnia 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 15 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 32 
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41. A ile środków w ramach regrantingu przekazali ście Państwo w roku 2013? 

Prosimy wpisać wartość środków w PLN 

 

Odpowiedź Liczba 

2000 1 

2013 1 

3000 2 

3000 2 

4000 1 

5000 2 

5000 2 

5000 1 

6000 2 

6000 1 

7500 1 

10000 2 

12000 1 

15000 1 

25000 1 

35000 1 

40000 1 

60218 1 

 64000 1 

72000 1 

108000 1 

465500 1 

2546721 1 

3501952 Suma 

152259 Średnia 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 16 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 32 
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42. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu REGRANTINGU? 

 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowiedź % Liczba 

Nie pojawiły się większe problemy 52,4% 11 

Nie lubimy tej ustawy o pożytku publicznym. 4,8% 1 

Trudności w rozliczaniu grantów przez dotowane organizacje 4,8% 1 

Trudność z wyłonieniem operatora na terenie naszej gminy. 4,8% 1 

Problemem jest to że organizacje przystępujące do otwartego 
konkursu ofert w ramach regrantingu powinny wnieść wkład 
własny. My wymagamy w roku 2014 by wkład ten wynosił nie 
mniej niż 30%. Niewiele organizacji jest na to stać.  

Następnym problemem jest kadra, żeby organizacja pozarządowa 
mogła obsługiwać takie projekty powinna zatrudniać pracowników, 
a z tym bywa różnie. 

4,8% 1 

Sprawiają więcej trudności w zaplanowaniu do realizacji oraz w 
rozliczeniu - dla NGO 

4,8% 1 

Niedostosowanie wzorów dokumentów oferty, umowy, 
sprawozdania przy realizacji regrantingu. 

4,8% 1 

Dokumentowanie wydatkowania dotacji przez realizatora działań 4,8% 1 

Niewystarczające środki wobec wymagań i potrzeb organizacji. 4,8% 1 

Zmiana przepisów prawa 4,8% 1 

Brak uwag 4,8% 1 

Liczba odpowiedzi: 21 
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IV. POŻYCZKI NA DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

43. Czy udzielacie Pa ństwo PO ŻYCZEK NA DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO (na 
podstawie art.5 ust.8 ustawy o DPPiW)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 8,95% 40 

nie 91,05% 407 

nie wiem / trudno powiedzieć - 11 

Liczba odpowiedzi: 458 

 

 
 

 44. Od kiedy stosujecie Pa ństwo instrument PO ŻYCZEK na działalno ść pożytku 
publicznego? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

 

Odpowiedź % Liczba 

2012 32,56% 14 

2013 25,58% 11 

2011 20,93% 9 

2009 6,98% 3 

2010 4,65% 2 

2003 4,65% 2 

2014 2,33% 1 

2005 2,33% 1 

Liczba odpowiedzi: 43 
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45. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 17,07% 7 

nie 82,93% 34 

nie wiem / trudno powiedzieć - 4 

Liczba odpowiedzi: 45 

 

 
 

46. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

 

Odpowiedź % Liczba 

2013 40% 4 

2014 20% 2 

2010 20% 2 

2012 10% 1 

2011 10% 1 

Liczba odpowiedzi: 10 
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47. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 79,31% 23 

nie 20,69% 6 

nie wiem / trudno powiedzieć - 15 

Liczba odpowiedzi: 44 
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48. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie POŻYCZEK na 
działalność pożytku publicznego: Chodzi nam o wskazanie tych zadań publicznych, które 
według Państwa dotychczas najczęściej były finansowane w ramach wskazanych 
instrumentów, na przykład powtarzały się co roku. Prosimy o możliwie konkretne opisanie 
zadań publicznych – np. rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów, reintegracja społeczna 
osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowied ź % Liczba 

Kultura fizyczna i sport 3,08% 2 

Zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego - zakup strojów ludowych dla KGW 

1,54% 1 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 1,54% 1 

Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych (działalność Gminnego 
Zakładu Aktywności Zawodowej) 

1,54% 1 

Remont budynku w celu stworzenia miejsc rehabilitacji osób po 
przebytej tracheotomii 

1,54% 1 

Na wkład własny do projektu unijnego dla stowarzyszenia 
chóralnego 

1,54% 1 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

1,54% 1 

Zabezpieczenie wkładu własnego do programu operacyjnego - 
zadanie dot. Budowy zakładu opieki leczniczej, dla osób starszych 
i przewlekle chorych, w którym znajdą zatrudnienie młodzi ludzie 
niepełnosprawni intelektualnie 

1,54% 1 

Remont świetlicy i jej wyposażenie 1,54% 1 

Budowa placów zabawa 1,54% 1 

Imprezy kulturalne 1,54% 1 

Pożyczki na wsparcie zadań współfinansowanych ze źródeł 
zewnętrznych 

1,54% 1 

Pożyczka na zakup strojów ludowych 1,54% 1 

Na wkład do projektu unijnego dla stowarzyszenia odnowy wsi na 
projekt turystyczno-historyczny 

1,54% 1 

Zakup strojów i wydanie publikacji dotyczącej KGW 1,54% 1 

Podtrzymywanie tradycji ludowych 1,54% 1 

Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1,54% 1 

Budowa placu zabaw 1,54% 1 

Realizacja zadań z udziałem środków z UE, o których mowa w 
art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych 

1,54% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 17 do raportu. Liczba odpowiedzi: 65 
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49. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu 44,1% 15 

Zarządzenia  47,1% 16 

Brak 8,8% 3 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 18 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 34 

 

50. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (PO ŻYCZKI NA DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 52,94% 18 

w oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 32,35% 11 

na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 0,00% 0 

na podstawie wyników audytu zewnętrznego 2,94% 1 

na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

0,00% 0 

w inny sposób (prosimy określić jaki?)* 11,76% 4 

nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

23,53% 8 

nie wiem, trudno powiedzieć - 7 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 19 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 40 
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51. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: POŻYCZKI NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 13,51% 5 

raczej wysoka 59,46% 22 

umiarkowana 27,03% 10 

raczej niska 0,00% 0 

bardzo niska 0,00% 0 

trudno powiedzieć - 3 

Liczba odpowiedzi: 40 
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52. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu PO ŻYCZEK NA DZIAŁALNO ŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO? 

 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowiedź % Liczba 

Brak problemów 80% 20 

opóźnienia w płatności środków UE 4% 1 

konieczność ponoszenia przez organizacje opłat dodatkowych 4% 1 

ew. zmiany budżetowe mogą skutkować niewystarczającą kwotą 
środków finansowych 

4% 1 

ograniczenie czasowe jakim jest rok budżetowy 4% 1 

trudno powiedzieć 4% 1 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 20 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 27 

 

V. GWARANCJE LUB POR ĘCZENIA NA DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

53. Czy udzielacie Pa ństwo GWARANCJI lub POR ĘCZEŃ na działalno ść pożytku 
publicznego (na podstawie art.5 ust.8 ustawy o DPPi W)? 

Odpowiedź % Liczba 

tak 2,07% 9 

nie 97,93% 425 

nie wiem / trudno powiedzieć - 24 

Liczba odpowiedzi: 458 
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54. Od kiedy stosujecie Pa ństwo instrument GWARANCJI lub POR ĘCZEŃ na działalno ść 
pożytku publicznego? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

Odpowiedź % Liczba 

2011 30% 3 

2012 30% 3 

2010 30% 3 

2009 10% 1 

Liczba odpowiedzi: 10 

 

55. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 80% 8 

nie 20% 2 

nie wiem / trudno powiedzieć - 0 

Liczba odpowiedzi: 10 
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56. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

 

Odpowiedź % Liczba 

2013 50% 6 

2012 25% 3 

2014 8,33% 1 

2010-2012 8,33% 1 

2012-2013 8,33% 1 

Liczba odpowiedzi: 12 

  

57. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 33,33% 2 

nie 66,67% 4 

nie wiem / trudno powiedzieć - 4 

Liczba odpowiedzi: 10 
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58. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas wspierane z u życiem TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie GWARANCJI lub 
PORĘCZEŃ na działalność pożytku publicznego: Chodzi nam o wskazanie tych zadań 
publicznych, które według Państwa dotychczas najczęściej były finansowane w ramach 
wskazanych instrumentów, na przykład powtarzały się co roku. Prosimy o możliwie konkretne 
opisanie zadań publicznych – np. rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów, reintegracja 
społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Aktywizacji 9,1% 1 

Remont Świetlic Środowiskowych 9,1% 1 

Promocji 9,1% 1 

Usługi Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Działalność GZAZ) 9,1% 1 

Wsparcie Lokalowe 9,1% 1 

Poręczenie Udzielone Organizacji Pozarządowej 9,1% 1 

Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Wychowania 9,1% 1 

Poręczenie Dotacji Dla Spółdzielni Socjalnej - Jednorazowo W 
2012 R. 

9,1% 1 

Imprezy Kulturalne 9,1% 1 

Podtrzymywanie Tradycji Ludowych 9,1% 1 

Działalność Kulturalna, Turystyczna 9,1% 1 

Liczba odpowiedzi: 11 

 

59. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Ustawa o finansach publicznych 20% 1 

Uchwały Rady Miasta/Powiatu 80% 4 

Liczba odpowiedzi: 5 
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60. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (GWARANCJE lub POR ĘCZENIA na działalno ść pożytku publicznego)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

Odpowiedź % Liczba 

Na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 50% 4 

W oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 50% 4 

Na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 0% 0 

Na podstawie wyników audytu zewnętrznego 0% 0 

Na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców realizowanych zadań 12,5% 1 

W inny sposób (prosimy określić jaki: informacji o zrealizowaniu projektu 12,5% 1 

Nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach tego 
instrumentu 

25% 2 

Nie wiem, trudno powiedzieć - 1 

Liczba odpowiedzi: 9 

 

61. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: GWARANCJE lub PORĘCZENIA na działalność pożytku publicznego 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 0% 0 

raczej wysoka 62,50% 5 

umiarkowana 37,50% 3 

raczej niska 0% 0 

bardzo niska 0% 0 

trudno powiedzieć - 1 

Liczba odpowiedzi: 9 
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62. Ile wynosi ł ączna warto ść udzielonych przez Pa ństwa PORĘCZEŃ i GWARANCJI w 
latach 2010-2012? 

Prosimy wpisać wartość w środków PLN;  

 

Odpowiedź Liczba 

40000 1 

7500 1 

22099 1 

25000 1 

60000 1 

285313,5 1 

Liczba odpowiedzi: 6 

 

63. Jaka była warto ść udzielonych przez Pa ństwa PORĘCZEŃ i GWARANCJI w roku 
2013? 

Prosimy wpisać wartość w środków PLN;  

 

Odpowiedź Liczba 

26000 1 

10000 1 

2500 1 

Liczba odpowiedzi: 3 

 

64. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu POR ĘCZEŃ i GWARANCJI? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Nie pojawiły się problemy. 100% 5 

Liczba odpowiedzi: 5 
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VI. DOTACJE INWESTYCYJNE  

65. Czy stosujecie Pa ństwo DOTACJE INWESTYCYJNE na działalno ść pożytku 
publicznego (na podstawie art.2 ustawy o DPPiW)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 3,93% 17 

nie 96,07% 416 

nie wiem / trudno powiedzieć - 25 

Liczba odpowiedzi: 458 

 

 
 

66. Od kiedy stosujecie Pa ństwo instrument DOTACJI INWESTYCYJNYCH na działalno ść 
pożytku publicznego? 

 

Odpowiedź % Liczba 

2012 35% 6 

2013 18% 3 

2011 18% 3 

2010 18% 3 

2007 6% 1 

2003 6% 1 
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Liczba odpowiedzi: 17 

 

67. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 46,15% 6 

nie 53,85% 7 

nie wiem / trudno powiedzieć - 6 

Liczba odpowiedzi: 19 
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68. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

 

Odpowiedź % Liczba 

2012 30% 3 

2013 20% 2 

2010 20% 2 

2011 10% 1 

2009 10% 1 

2013-2014 10% 1 

Liczba odpowiedzi: 13 

 

69. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 72,73% 8 

nie 27,27% 3 

nie wiem / trudno powiedzieć - 8 

Liczba odpowiedzi: 19 

 



 

56 
 

 

 

70. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie DOTACJI 
INWESTYCYJNYCH na działalność pożytku publicznego: Chodzi nam o wskazanie tych zadań 
publicznych, które według Państwa dotychczas najczęściej były finansowane w ramach 
wskazanych instrumentów, na przykład powtarzały się co roku. Prosimy o możliwie konkretne 
opisanie zadań publicznych – np. rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów, reintegracja 
społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

5,6% 1 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5,6% 1 

Zakupy inwestycyjne w dziale wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

5,6% 1 

Kultura fizyczna, zabytki 5,6% 1 

Drobne remonty budynków użyteczności publicznej 5,6% 1 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - roboty na obiektach 
sportowych 

5,6% 1 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5,6% 1 

Niepełnosprawność 5,6% 1 

Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i społecznej 5,6% 1 

Stworzenie nowego miejsca rekreacji 5,6% 1 

Integracja społeczności lokalnej - świetlice wiejskie 5,6% 1 

Bezpieczeństwo gminy remizy osp 5,6% 1 

Modernizacja i doposażenie budynków, pomieszczeń 5,6% 1 

Rozwój usług i aktywności na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo 

5,6% 1 

Rozwój sportu na terenie gminy 5,6% 1 

Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w obrębie 
sołectwa 

5,6% 1 

Dofinansowanie budowy ośrodka wychowawczo-rekreacyjnego 
dla młodzieży 

5,6% 1 

Ratownictwa i ochrony ludności 5,6% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 21 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 18 
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71. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
ustawa o pomocy społecznej 6% 

1 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu 71% 12 

Zarządzenia  18% 3 

Brak 6% 1 

Liczba odpowiedzi: 17 

 

72. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (DOTACJE INWESTYCYJNE na działalno ść pożytku publicznego)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 93,75% 15 

w oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 75,% 12 

na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 0% 0 

na podstawie wyników audytu zewnętrznego 0% 0 

na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

6,25% 1 

w inny sposób (prosimy określić jaki?) 0% 0 

nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

0% 0 

nie wiem, trudno powiedzieć - 3 

Liczba odpowiedzi: 19 
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73. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: DOTACJE INWESTYCYJNE na działalność pożytku publicznego 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 0% 0 

raczej wysoka 61,11% 11 

umiarkowana 33,33% 6 

raczej niska 5,56% 1 

bardzo niska 0% 0 

trudno powiedzieć - 1 

Liczba odpowiedzi: 19 

 

 



 

59 
 

 

 

74. Ile umów dotycz ących dotacji inwestycyjnych zwarli ście Państwo w latach 2010-
2013? 

 

prosimy określić liczbę zawartych umów 

Odpowiedź % Liczba 

2 42,11% 8 

1 31,58% 6 

6 10,53% 2 

7 5,26% 1 

3 5,26% 1 

0 5,26% 1 

Liczba odpowiedzi: 19 

 

75. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu DOTACJI INWESTYCYJNYCH? 

 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowiedź % Liczba 

brak 75% 9 

kompletowanie dokumentacji z różnych źródeł 8% 1 

Brak większych doświadczeń. 8% 1 

problemy natury prawnej, nieuregulowane stosunki własnościowe 8% 1 

Liczba odpowiedzi: 12 
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VII. INICJATYWA LOKALNA  

76. Czy w Waszej Jednostce Samorz ądu Terytorialnego wykorzystywana jest 
INICJATYWA LOKALNA (na podstawie art.2 ustawy o DPP iW)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 13,98% 58 

nie 86,02% 357 

nie wiem / trudno powiedzieć - 43 

Liczba odpowiedzi: 458 
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 77. Od kiedy wykorzystujecie Pa ństwo instrument INICJATYWY LOKALNEJ? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

 

Odpowiedź % Liczba 

2012 29,41% 20 

2013 27,94% 19 

2011 17,65% 12 

2003 8,82% 6 

2010 8,82% 6 

2014 4,41% 3 

2004 2,94% 2 

Liczba odpowiedzi: 68 

 

78. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 6,90% 4 

nie 93,10% 54 

nie wiem / trudno powiedzieć - 9 

Liczba odpowiedzi: 67 
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 79. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

 

w poszczególnych linijkach prosimy wpisać lata w formacie XXXX 

Odpowiedź % Liczba 

2013 50% 2 

2012 25% 1 

Przed 2013. 25% 1 

Liczba odpowiedzi: 4 

 

80. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 93,33% 42 

nie 6,67% 3 

nie wiem / trudno powiedzieć - 19 

Liczba odpowiedzi: 64 

 

 



 

63 
 

 

 

81. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w trybie INICJATYWY 
LOKALNEJ: Chodzi nam o wskazanie tych zadań publicznych, które według Państwa 
dotychczas najczęściej były finansowane w ramach wskazanych instrumentów, na przykład 
powtarzały się co roku. Prosimy o możliwie konkretne opisanie zadań publicznych – np. rozwój 
usług i aktywności na rzecz seniorów, reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Rozbudowa i remont obiektów stanowiących własność jednostek 
samorządu 

1,00% 1 

Jak wcześniej 1,00% 1 

Wszystkie z dozwolonego ustawą katalogu 1,00% 1 

Rekreacja 1,00% 1 

Kultura fizyczna i turystyka 1,00% 1 

Edukacja i wychowanie 1,00% 1 

Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu. 1,00% 1 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - siłownia zewnętrzna 1,00% 1 

Budowa rozdzielczego przyłącza wodociągowego 1,00% 1 

Nie były finansowane 1,00% 1 

Budowa sieci wodociągowej 1,00% 1 

Działalność w sferze kultury fizycznej 1,00% 1 

Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 1,00% 1 

Działalności w obszarze nauki 1,00% 1 

Działalność w obszarze kultury 1,00% 1 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 1,00% 1 

Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
działalność charytatywnej 

1,00% 1 

Zakup wyposażenia dla jednostki OSP 1,00% 1 

Kultura 1,00% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 22 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 100 
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82. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

 

Odpowiedź % Liczba 

Uchwała Rady Gminy/Miasta/Powiatu 100% 56 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 23 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 56 

 

83. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (INICJATYWA LOKALNA)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 75,93% 41 

w oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 42,59% 23 

na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 5,56% 3 

na podstawie wyników audytu zewnętrznego 0% 0 

na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

11,11% 6 

w inny sposób (prosimy określić jaki?)* 14,81% 8 

nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

3,70% 2 

nie wiem, trudno powiedzieć - 4 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 24 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 58 
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84. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: INICJATYWA LOKALNA 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 9,09% 5 

raczej wysoka 41,82% 23 

umiarkowana 41,82% 23 

raczej niska 5,45% 3 

bardzo niska 1,82% 1 

trudno powiedzieć - 3 

Liczba odpowiedzi: 58 
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85. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu INICJATYWY LOKALNEJ? 

 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowied ź % Liczba 

Na dzień dzisiejszy nie pojawiły się żadne problemy 37,0% 17 

Brak środków finansowych 2,2% 1 

Ograniczone środki finansowe. 2,2% 1 

Kompletowanie dokumentów przez inicjatorów zadań, określanie 
kosztów po stronie inicjatorów (m.in. Praca społeczna) 

2,2% 1 

NGO próbują wykorzystać ten instrument na swoje działania bez 
zaangażowania mieszkańców 

2,2% 1 

Brak zabezpieczenia środków w budżecie 2,2% 1 

Nachodzenie się z Budżetem Partycypacyjnym 2,2% 1 

Brak wniosków w ramach inicjatywy lokalnej 2,2% 1 

Niskie zaangażowanie społeczeństwa w sprawy lokalne. 2,2% 1 

Kwalifikacja danego zadania - czy spełnia wymogi określone 
ustawą do wykonania jego w ramach inicjatywy lokalnej 
(większość okolicznych samorządów swego czasu miało z tym 
problem), 

2,2% 1 

Niska znajomość trybu współpracy samorządu ze społecznością 
lokalną przez mieszkańców powiatu, 

2,2% 1 

Wypełnienie wniosku przez organizacje pozarządowe, 2,2% 1 

Przygotowanie sprawozdania przez organizacje. 2,2% 1 

Małe zaangażowanie mieszkańców gminy 2,2% 1 

Nieznajomość przepisów 2,2% 1 

Problem czasami dotyczy prawidłowego sporządzenia 
sprawozdania z realizacji dofinansowania zadania. 

2,2% 1 

Jest to instrument który trzeba stosować bardzo ostrożnie 
ponieważ toczy się on z udziałem trzeciego sektora i dotyczy 
tematu inwestycji co jest dość trudne do przeprowadzenia z tego 
rodzaju organizacjami (konkretnie chodzi o nadzór nad fizycznym 
wykonawstwem robót). 

2,2% 1 

Niepełna znajomość procedur 2,2% 1 

Brak wystarczających środków finansowych 2,2% 1 

W przypadku inicjatyw inwestycyjnych występują trudności z 
wprowadzeniem do realizacji wolontariuszy. Ogólnie stosowane 
przepisy np. BHP, procedury zamówień publicznych nie pozwalają 
w pełni na wykorzystanie głównych założeń inicjatywy lokalnej. 

2,2% 1 

Zbyt małe zainteresowanie wspólnot lokalnych 2,2% 1 

Skromna wielkość środków w budżecie z przeznaczeniem na 
inicjatywę lokalną 

2,2% 1 

Podział kompetencji pomiędzy jednostkami 2,2% 1 
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Zmniejszenie środków w budżecie na realizacje zadań tym trybem 
w kolejnych latach jego stosowania, zbyt późne (w ciągu roku) 
zgłaszanie wniosków przez mieszkańców uniemożliwiające 
wykonanie zadania w trakcie jednego roku budżetowego, brak 
możliwości ustanowienia max. Progu dla zadań planowanych do 
dofinasowania (1 zadanie może skonsumować całość środków 
przeznaczonych na IL) 

2,2% 1 

Ustalenie optymalnego wzoru wniosku (nie możemy narzucić 
wzoru w uchwale) 

2,2% 1 

Brak środków finansowych ze strony mieszkańców 
wnioskodawców Inicjatywy Lokalnej 

2,2% 1 

Brak wniosków 2,2% 1 

Skomplikowana procedura 2,2% 1 

Trudno powiedzieć 4,3% 2 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 25 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 46 

 

VIII. BUDŻET PARTYCYPACYJNY  

86. Czy w Waszej Jednostce Samorz ądu Terytorialnego stosowany jest BUD ŻET 
PARTYCYPACYJNY / BUD ŻET OBYWATELSKI? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 11,08% 45 

nie 88,92% 361 

nie wiem / trudno powiedzieć - 52 

Liczba odpowiedzi: 458 
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87. Od kiedy stosujecie Pa ństwo BUD ŻET PARTYCYPACYJNY / OBYWATELSKI? 

Prosimy podać rok od którego stosujecie Państwo ten instrument: 

 

Odpowiedź % Liczba 

2013 44% 24 

2014 38% 21 

2011 9% 5 

2012 5% 3 

2010 4% 2 

Liczba odpowiedzi: 55 

88. Czy wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 1,92% 1 

nie 98,08% 51 

nie wiem / trudno powiedzieć - 7 

Liczba odpowiedzi: 59 
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89. Jeśli wyst ępowały przerwy w stosowaniu tego instrumentu, to pr osimy okre ślić w 
jakich latach miało to miejsce? 

 

Odpowiedź % Liczba 

2013 100% 1 

Liczba odpowiedzi: 1 

90. Czy w 2014 roku instrument ten był / jest / b ędzie stosowany? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 96,15% 50 

nie 3,85% 2 

nie wiem / trudno powiedzieć - 4 

Liczba odpowiedzi: 56 
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91. Jakie zadania publiczne najcz ęściej były dotychczas finansowane w ramach TEGO 
INSTRUMENTU? 

Prosimy podać krótką charakterystykę działań finansowanych w ramach BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO / PARTYCYPACYJNEGO: Chodzi nam o wskazanie tych zadań 
publicznych, które według Państwa dotychczas najczęściej były finansowane w ramach 
wskazanych instrumentów, na przykład powtarzały się co roku. Prosimy o możliwie konkretne 
opisanie zadań publicznych – np. rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów, reintegracja 
społeczna osób i rodzin bezdomnych, itp. 

 

Odpowiedź % Liczba 

Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno–sportowego 
przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Czarkowie 250.508 zł 

1,12% 1 

place zabaw 1,12% 1 

siłownie na wolnym powietrzu 1,12% 1 

Budżet obywatelski pierwszy raz zastosowany jest w tym roku, 
jeszcze nie zostało zrealizowane żadne zadanie. 

1,12% 1 

Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce  174.000 zł 1,12% 1 

Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji 
odorowych 52.300 zł 

1,12% 1 

Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

1,12% 1 

wydatki inwestycyjne związane z budową terenów rekreacyjnych 1,12% 1 

Remont pomnika – grobu powstańca z 1863 r. na cmentarzu 
Wszystkich Świętych  1.000 zł 

1,12% 1 

Budowa wiato-altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle 
Małej 19.750 zł 

1,12% 1 

wykaz: 
http://2014.twojadabrowa.pl/o_projekcie/3/6/wyniki_projektow.html 

1,12% 1 

Kultura fizyczna 1,12% 1 

budowa obiektów sportowych, wyposażenie świetlic, zakup 
urządzeń do utrzymania boiska 

1,12% 1 

Zakup sprzętu do rozbudowy boiska "Orlik 2012" przy ZSP nr 3 w 
Kościerzynie 

1,12% 1 

Modernizacja chodników na ul. Słowackiego 1,12% 1 

Adaptacja strychu i budowa sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 2 

1,12% 1 

remonty dróg, chodników, budowa wodociągu 1,12% 1 

Transport i łączność 1,12% 1 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,12% 1 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,12% 1 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 26 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 89 
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92. Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest a ktualnie podstaw ą stosowania 
TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Uchwały Rady Gminy/Miasta/Powiatu 65% 28 

Zarządzenia  35% 15 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 27 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 43 

 

93. W jaki sposób dokonujecie Pa ństwo oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu (BUD ŻET PARTYCYPACYJNY / OBYWATELSKI)? 

Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

 

Odpowiedź % Liczba 

na podstawie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań 36,36% 12 

w oparciu o wyniki kontroli realizacji dofinansowanych zadań 39,39% 13 

na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej 3,03% 1 

na podstawie wyników audytu zewnętrznego 0% 0 

na podstawie wyników badania satysfakcji odbiorców 
realizowanych zadań 

27,27% 9 

w inny sposób (prosimy określić jaki?)* 18,18% 6 

nie dokonujemy oceny efektów wykorzystania środków w ramach 
tego instrumentu 

21,21% 7 

nie wiem, trudno powiedzieć - 18 

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 28 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 50 
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94. Jak Państwo ogólnie oceniaj ą użyteczno ść stosowania tego instrumentu? 

Prosimy wybrać jedną odpowiedź z podanej skali odpowiadającą ocenie użyteczności 
instrumentu: BUDŻET PARTYCYPACYJNY / OBYWATELSKI 

 

Odpowiedź % Liczba 

bardzo wysoka 40,48% 17 

raczej wysoka 47,62% 20 

umiarkowana 11,90% 5 

raczej niska 0% 0 

bardzo niska 0% 0 

trudno powiedzieć - 10 

Liczba odpowiedzi: 52 
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95. Ile wynosi ł ączna warto ść środków przekazanych przez Pa ństwa na realizacj ę zadań 
publicznych w ramach BUD ŻETU PARTYCYPACYJNEGO / OBYWATELSKIEGO w latach 
2010-2013? 

 

Odpowiedź Liczba 

20 1 

20000 1 

140000 1 

200000 1 

200000 2 

250000 1 

270000 1 

300000 1 

400000 1 

482699 1 

500000 1 

590000 1 

600000 1 

744990 1 

753221 1 

900000 1 

1000000 1 

1000000 2 

1200000 1 

1278395 1 

1500000 1 

2000000 1 

3000000 1 

5000000 3 

5100000 1 

8000000 2 

10000000 1 

20000000 1 

26000000 1 

91429325 Suma 

3152735 Średnia 

Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 29 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 34 
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96. Jakiego rodzaju problemy pojawiaj ą się w stosowaniu BUD ŻETU 
PARTYCYPACYJNEGO / OBYWATELSKIEGO? 

Prosimy krótko opisać najczęściej pojawiające się problemy 

Odpowied ź % Liczba 

Nie wystąpiły problemy. 33,3% 9 

Ograniczone środki finansowe, brak znajomości przepisów wśród obywateli 
zainteresowanych ubieganiem się o sfinansowanie swoich pomysłów, terminowość 
realizacji, itp. 

3,7% 1 

Udawanie konsultacji (5a z ustawy gminnej), brak podstawy prawnej. 3,7% 1 

Problemy z zmianą organizacji pracy w UM. 3,7% 1 

Wysokość środków w stosunku do ilości złożonych wniosków 3,7% 1 

Trudno powiedzieć gdyż budżet jest realizowany po raz pierwszy 3,7% 1 

Kwoty określone przez mieszkańców na realizację były nieprecyzyjnie określone, 
przeważnie dużo zaniżone. 

3,7% 1 

Były trudności w uzgodnieniu zasad konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 
2015 rok 

3,7% 1 

Brak doświadczenia 3,7% 1 

Duża liczba sołectw dysponujących funduszem sołeckim (23 miejscowości), a co za tym 
idzie duża liczba drobnych zadań remontowych i inwestycyjnych wymagających 
koordynacji działań przez Urząd Miejski. 

3,7% 1 

Edycja pilotażowa, wiele krytycznych głosów, obecnie budowane są zasady na nowy rok. 3,7% 1 

Zarządzenie podpisano w tym roku jednakże de facto budżet wejdzie w roku 2015 r, 3,7% 1 

Duże zainteresowanie ze strony osób zamieszkujących poza Tarnowem - budżet 
obywatelski jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Tarnowa. 

3,7% 1 

Spora liczba powtarzających się wniosków, ale z różnych części miasta - zielone wybiegi 
dla psów; duże remonty drogowe; 

3,7% 1 

Rozdrobnienie wniosków - brak integracji mieszkańców w celu wspólnego działania; 3,7% 1 

Duża liczba wniosków przekraczających limit na jedno zadanie - limit wynosi 300 tys. Zł 3,7% 1 

Mało pieniędzy w porównaniu do oczekiwań społecznych 3,7% 1 

Na chwilę obecną niskie zainteresowanie społeczne 3,7% 1 

Jak na pierwszą akcję było duże zainteresowanie, ale w przyszłości liczymy na większe. 3,7% 1 

Zbyt mały budżet programu w stosunku do potrzeb i oczekiwań. Trudność z realizacją 
zgłoszonych przez mieszkańców zadań z przyczyn finansowych i terenowo- prawnych. 

3,7% 1 

Określenie właściciela terenu na którym ma być realizowana inwestycja (projekt 
okołomiejski, jednak nie realizowany na terenie należącym do samorządu powiatowego) 

3,7% 1 

Realizacja wybranych zadań 3,7% 1 

Zbyt mała ilość środków finansowych; 3,7% 1 

Zadania składane przez mieszkańców ograniczają się do zaspokajania zbyt małego kręgu 
społeczności lokalnej; 

3,7% 1 

Zadania często nieadekwatne do potrzeb i zadań Gminy Miejskiej 3,7% 1 

Trudno powiedzieć 11,1% 3 

Dane zrekodowane. Wszystkie odpowiedzi znajdują się w załączniku nr 30 do raportu 

Liczba odpowiedzi: 27 
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 IX. POTRZEBNY SZKOLENIOWE  

 

97. Prosimy okre ślić, które z poni ższych instrumentów współpracy finansowej 
administracji publicznej z organizacjami pozarz ądowymi najbardziej Pa ństwa interesuj ą? 

Prosimy zaznaczyć te instrumenty, o których chcielibyście Państwo uzyskać informacje, na 
temat których chcielibyście pozyskać wiedzę. 

 

Odpowiedź % Liczba 

tryb pozakonkursowy 65,43% 299 

powierzanie realizacji zadań publicznych 60,18% 275 

umowy wieloletnie 30,63% 140 

regranting 25,38% 116 

pożyczki 22,32% 102 

gwarancje lub poręczenia 17,07% 78 

dotacje inwestycyjne 25,38% 116 

inicjatywa lokalna 55,58% 254 

budżet partycypacyjny / obywatelski 34,35% 157 

nie interesuje nas wiedza na te tematy 3,50% 16 

Liczba odpowiedzi: 457 

 

98. Prosimy okre ślić, w jakim stopniu byliby ście Państwo zainteresowani 
poszczególnymi zagadnieniami zwi ązanymi z instrumentami współpracy finansowej 
pomi ędzy administracj ą publiczn ą a organizacjami pozarz ądowymi? 

 

� Prawne podstawy stosowania tych instrumentów 

 % Liczba 

duże zainteresowanie 63,48% 266 

średnie zainteresowanie 34,37% 144 

brak zainteresowania 2,15% 9 

trudno powiedzieć - 23 

Liczba odpowiedzi: 442 

 

 

 

 

� Procedury (kryteria wyboru, wzory ofert, itp.) 

 % Liczba 

duże zainteresowanie 75,76% 322 
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średnie zainteresowanie 23,53% 100 

brak zainteresowania 0,71% 3 

trudno powiedzieć - 17 

Liczba odpowiedzi: 442 

 

� Mechanizmy oceny skuteczno ści i efektywno ści stosowania 

 % Liczba 

duże zainteresowanie 58,05% 238 

średnie zainteresowanie 40,49% 166 

brak zainteresowania 1,46% 6 

trudno powiedzieć - 32 

Liczba odpowiedzi: 442 

 

� Rachunkowo-ksi ęgowe aspekty stosowania 

 % Liczba 

duże zainteresowanie 58,45% 242 

średnie zainteresowanie 36,71% 152 

brak zainteresowania 4,83% 20 

trudno powiedzieć - 28 

Liczba odpowiedzi: 442 

 

� Praktyczne aspekty stosowania (do świadczenia innych samorz ądów) 

 % Liczba 

duże zainteresowanie 71,19% 299 

średnie zainteresowanie 26,90% 113 

brak zainteresowania 1,90% 8 

trudno powiedzieć - 22 

Liczba odpowiedzi: 442 
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99. Czy byliby ście Państwo zainteresowani jakimi ś innymi (nie wymienionymi w pytaniu 
powy żej) zagadnieniami szkole ń dotycz ących instrumentów współpracy finansowej JST 
z NGO? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 13,12% 58 

nie 41,86% 185 

nie wiem / trudno powiedzieć 45,02% 199 

Liczba odpowiedzi: 442 

 

100. Jakimi innymi zagadnieniami szkole ń byliby ście Państwo zainteresowani? 

Prosimy krótko określić interesującą Państwa problematykę: 

Odpowied ź 

Wspieranie realizacji zadań publicznych 

Zagadnienia podane w pkt 10 

Tematy jak zacząć pracę z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca na zasadach określonych w Ustawie o sporcie. 

Każde zagadnienie jest pomocne 

Wspieranie realizacji zadań publicznych 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

Otwarty konkurs ofert 

Dialog i konsultacje 

W przypadku zmiany przepisów, aktualne szkolenia z zakresu zastosowania nowych aktów 
parnych dotyczących organizacji pozarządowych 

Rozliczenie dotacji 

Wspieranie 

Analiza ofert, rozliczanie sprawozdań, udzielanie pożyczek 

Kontrola dotacji 

Prowadzenie kontroli przez JST w zakresie wykorzystywania dotacji celowej przekazanej na 
realizacje zadania publicznego 

Wszystkie wyżej wymienione 

1. Mechanizmy konsultacji 

 2. Kontrola zadania publicznego po mi w trakcie realizacji 

 3. Współpraca z Radami Pożytku Publicznego 

 4. Otwarte konkursy ofert 

- przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  

- prawidłowe aplikowanie środków publicznych zgodnie z trybem małych zleceń przewidzianym 
w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie 
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- Wsparcie realizacji zadań 

 - konsultowanie aktów prawnych 

Kontrola realizacji zadnia dofinansowanego/powierzonego: procedury kontroli, wzory (lista 
kontrolna, protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne, decyzja o zwrocie dotacji itp.). 

Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Dotacje dla CIS na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

 Rozliczanie dotacji z uwzględnieniem przesunięć w kosztorysach. 

W zakresie tworzenia rocznych i wieloletnich programów współpracy 

Tryb konkursowy udzielania dotacji, rozliczanie organizacji pozarządowych, kontrola realizacji 
zadań publicznych 

Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 

Rozliczanie i kontrola udzielonych dotacji 

Zagadnienia związane z rozliczaniem udzielonych dotacji 

Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Kontrole 

Jakie działania należy podjąć ze strony JST, aby zwiększyć aktywność społeczną lokalnych 
organizacji pozarządowych? 

Procedura rozliczania udzielanych dotacji 

Procedury, mechanizmy udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji - dobre praktyki 

Zagadnienia dotyczące sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami (ustawa o 
stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach), prowadzenie ewidencji UKS i klubów sportowych, 
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. 

Działalność odpłatna i nieodpłatne pożytku publicznego 

 działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych 

Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań, akceptacja sprawozdań 

Wsparcie realizacji zadania publicznego 

Wolontariat 

Np. Dofinansowanie wkładu własnego 

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert 

Kontrola organizacji, rozliczanie dotacji 

Tryb konkursowy udzielana dotacji, rozliczanie i kontrola dotacji 

Rozliczanie dotacji, dokumenty księgowe, kontrole 

Planowanie Strategii finansowej oraz archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej - 
konieczne jest przekazanie wiedzy formalnej samorządu w tym zakresie 

Np. Szkolenia dla organizacji pozarządowych 

- Rozliczenia finansowe i merytoryczne  

- kontrola prawidłowości realizacji umowy  

- kwalifikowanie nieprawidłowości realizacji umowy: naruszenia harmonogramu, przekroczenia 
kwot wydatków, niezapewnienie deklarowanego udziału własnego 

1.działalność rady pożytku publicznego 

2. Rozliczanie dotacji 
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Zlecanie usług dla organizacji pozarządowych poniżej 14 000 euro 

Nadzór nad organizacjami, rejestracja i wykreślanie klubów sportowych 

Liczba odpowiedzi: 50 

 

101. Czy na obszarze Pa ństwa działania s ą organizacje pozarz ądowe lub inne podmioty 
prowadz ące działalno ść pożytku publicznego, których przedstawiciele byliby 
zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach w ramach  projektu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

tak 45,63% 209 

nie 3,71% 17 

nie wiem / trudno powiedzieć 50,66% 232 

Liczba odpowiedzi: 458 
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102. Czy jeste ście Państwo zainteresowani informacjami o projekcie i jego  działaniach? 

 

Czy chcielibyście Państwo otrzymać informacje o projekcie? 

Odpowiedź % Liczba 

tak 81,22% 372 

nie 18,78% 86 

Liczba odpowiedzi: 458 
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X. CHARAKTERYSTYKA JST . BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU  

 

107. Województwo 

 
 

108. Wielko ść miejscowo ści, w której mie ści si ę urząd? 

 

Odpowiedź % Liczba 

wieś 35,15% 161 

miasto do 20 tys. mieszkańców 31,66% 145 

miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 26,42% 121 

miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 5,68% 26 

miasto pow. 500 tys. mieszkańców 1,09% 5 

Liczba odpowiedzi: 458 
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109. Liczba pracowników w urz ędzie? 

 

Odpowiedź % Liczba 

do 9 włącznie 0,44% 2 

10 - 14 1,09% 5 

15 - 19 5,68% 26 

20 - 29 20,74% 95 

30 - 49 20,96% 96 

50 - 100 29,48% 135 

powyżej 100 21,62% 99 

Liczba odpowiedzi: 458 
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110. Typ Jednostki Samorz ądu Terytorialnego: 

 

Odpowiedź % Liczba 

GMINA wiejska 39,30% 180 

GMINA miejsko-wiejska 23,36% 107 

GMINA miejska 13,10% 60 

MIASTO na prawach POWIATU 8,73% 40 

POWIAT ziemski 15,50% 71 

Liczba odpowiedzi: 458 
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ANEKS 

Załącznik nr 1 

Odpowiedzi do pytania: Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2,01% 13 

Kultura 1,70% 11 

Ochrona i promocja zdrowia 1,70% 11 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,08% 7 

Sport 1,08% 7 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,08% 7 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 0,93% 6 

Turystyka i krajoznawstwo 0,77% 5 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 0,77% 5 

Kultura fizyczna i sport 0,62% 4 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 0,62% 4 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 0,62% 4 

Kultura fizyczna 0,62% 4 

Pomoc społeczna 0,62% 4 

Imprezy kulturalne 0,62% 4 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 0,46% 3 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 0,46% 3 

Turnieje sportowe 0,46% 3 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,46% 3 

Ochrona zdrowia 0,46% 3 

Imprezy sportowe 0,46% 3 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 0,46% 3 

Organizacja imprez sportowych 0,46% 3 

Ochrona i promocja zdrowia 0,31% 2 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,31% 2 

Ekologia i ochrona środowiska 0,31% 2 

Promocja i organizacja wolontariatu 0,31% 2 

Integracja społeczna 0,31% 2 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 0,31% 2 

Edukacja, oświata i wychowanie 0,31% 2 
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Ochrona środowiska 0,31% 2 

Zadania z zakresu pomocy społecznej 0,31% 2 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,31% 2 

Profilaktyka zdrowotna 0,31% 2 

Wydarzenia sportowe 0,31% 2 

Zdrowie 0,31% 2 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 0,31% 2 

Ekologia 0,31% 2 

Kultura i sztuka 0,31% 2 

Impreza sportowa 

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, 
miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych 
Poznania i jego mieszkańców 

Wsparcie organizacji imprez kulturalnych 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym 

Organizacja spartakiady dla dzieci i młodzieży w ramach działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych "Integra" 

Wsparcie organizacji imprez sportowych 

Impreza kulturalna 

Aktywizacja i integracja osób starszych 60+ 

Upowszechnianie sportu na ternie gminy 

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród uczniów gimnazjum  

Działania na rzecz rodziny zagrożonej patologią- integracja społeczna 

Ochrona zdrowia i polityka społeczna 

Wsparcie imprez organizacji zajęć dla seniorów 

Profilaktyka uzależnień 

Wsparcie amatorskiego ruchu muzycznego 

Rozwijanie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców, 

Wsparcie działań wynikających z aktywności lokalnej (imprezy, szkolenia, aktywizacja 
zawodowa, różnicowanie dochodów) 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Integracja osób z małych miejscowości 

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży) 

Rozwój na rzecz aktywności sportowej i kulturowej mieszkańców gminy 

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

Z zakresu turystyki - EKOMUZEA etap II 

Sport 

Z zakresu turystyki -Poprawa dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpiecznego dojazdu 

Z zakresu kultury- koncerty muzyki cerkiewnej 

Organizacja zawodów dla dzieci niepełnosprawnych 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (biegi uliczne) 

Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyka ekologii naszego regionu- wędkarski 
festyn integracyjny 

Zadania z zakresu kultury i sztuki - uroczystości i koncerty 

Zadania kulturalne dla dzieci młodzieży 

Imprezy i wydarzenia kulturalne 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne -Remont remizy OSP 

Działania na rzecz osób w wieku senioralnym- nauka Internet 

Pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu 

Wsparcie działań sportowych 

Wsparcie działań - inicjatyw na rzecz seniorów 

Z zakresu profilaktyki - obozy sportowe, zajęcia 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych- turnus rehabilitacyjny 

Zadania z zakresu kultury - publikacje, imprezy 

Aktywacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez realizację zadań kultury fizycznej i sportu 
m.in. Rozgrywki piłki nożnej 

Działania na rzecz osób zagrożonych patologiami 

Edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

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

Profilaktyka 

Oświata 

Zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Organizacja bojerowego pucharu Mikołajek 

Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i ich popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

Działania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u 
najmłodszych 
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Ochrona dziedzictwa narodowego 

Wspieranie działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów 

Imprezy sportowe z profilaktyką uzależnień 

Bożonarodzeniowe tradycje Mazowsza 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

"ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ WAKACYJNYCH dla dzieci i młodzieży" 

"Przez sprawność do aktywności". 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

Przeciwdziałanie uzależnieniom, zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości 
zdrowotnej poprzez promocje zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia, działalność 
profilaktyczna i edukacyjna z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki chorób, integracja 
środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, letni wypoczynek z programem 
profilaktyczno- wychowawczym, ekologia i ochrona zwierząt 

Sport i turystyka 

Aktywizacja społeczności lokalnych 

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 

Działania na rzecz niepełnosprawnych 

Integracja społeczności lokalnej 

Organizacja integracyjnych imprez środowiskowych 

"Mistrzostwa Śląska w kolarstwie przełajowym - Orzesze 2013" 

V Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Contry 2013 o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze 

Organizacja czasu wolnego w czasie ferii dla dzieci i młodzieży  

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży 

Pomoc społeczna w zakresie działać na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień 

Popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych i profilaktyce chorób szczególnie 
cywilizacyjnych 

Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych 

Działania na rzecz dziecka i rodziny 

Kultura 

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Rozwój aktywności na rzecz seniorów 

Organizacja turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Młynary 

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w 
odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich rodzin” 

Działalność na rzecz edukacji i sportu młodzieży i dzieci w wieku szkolnym 

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

Wydawanie żywności dla podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu miasta 

Kino park - kino pod gołym niebem 
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Zorganizowanie festiwalu muzyki chrześcijańskiej 

Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów 

Organizacja imprez lokalnych, promowanie regionalnej kuchni 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Działania z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Działania z zakresu ochrony zdrowia: 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Przedsięwzięcia kulturalne 

Zimowe obozy sportowe 

Integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi 

Świętojańskie rozmaitości - twórczo i świątecznie. Organizacja imprezy z całorocznymi 
warsztatami artystyczno-edukacyjnymi będącymi elementem jej organizacji. 

Regionalny Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych województwa śląskiego w Tąpkowicach w 
dniu 16 czerwca 2013r.o 

Wystawa EXPO ZDROWIE. Działanie na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa gminy 
Pszczyna 

Otwarte warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo 

Piknik integracyjny z udziałem podopiecznych i rodzin Stowarzyszenia oraz przedstawicieli 
gminnych organizacji pozarządowych 

Pomoc społeczna w tym ludziom niezdolnym do rozwiązywania problemów życiowych z 
różnych powodów 

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym -alkohol 

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej 

Festiwal dyniowych smaków 

Turystka i krajoznawstwo - wspomaganie turystyki na terenie gminy 

Upowszechnianie kultury fizycznej sport dzieci, młodzieży i dorosłych 

Udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania "Radosne wakacje", dot. 2 - tygodniowego 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie wakacji 

Organizacji imprezy krajoznawczo - turystycznej 

Polityka społeczna 

Organizacja imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych 

Pomoc społeczna 

Pielęgnacja zieleni miejskiej 

Aktywność seniorów 

Organizacja imprezy Gwiazdka na sportowo i świątecznie 

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Zadania w zakresie kultury (imprezy kulturalne, wydawnictwa) 
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Utrzymanie ścieżki rowerowej na trasie Skarszewy – Bolesławowo. 

Edukacja i szkolenie wolontariuszy 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym 

Edukacja ekologiczna oraz włączenie dzieci i młodzieży do działań o charakterze 
proekologicznym 

Organizowanie imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, przemocy wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej 

Krajoznawstwo i turystyka 

Kultura i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej 

Zadania publiczne najczęściej zlecane z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu 
wypoczynku dzieci i młodzieży, 

Zadania publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i działalności lokalnych 

Z zakresu turystyki - rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie naszej Gminy 

Wspieranie działań organizacji realizujących zadania w zakresie umacniania kultury regionalnej 

Wspieranie zadań sportowo - rekreacyjnych 

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starczych 

Zapobieganie bezdomności zwierząt (kastracja, sterylizacja psów i kotów oraz dokarmianie 
wolno żyjących kotów) 

Edukacja ekologiczna i promocja miejsc przyrodniczo cennych 

Usługi, aktywność seniorów 

Działalność postpenitencjarna 

Zadania realizowane w zakresie popularyzacji sportu 

Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 
na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy i turystów 

Kultura i ochrona dóbr kultury 

Dotacja na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Świetlica socjoterapeutyczna 

Integracja środowiska emerytów i seniorów 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym 

Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży 
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Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego rodzin 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 

Odtworzenie orkiestry dętej 

Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym 

Na tej podstawie udzieliliśmy tylko jednej dotacji na zorganizowanie zawodów rowerowych 

Upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych 

Realizacja przedsięwzięć i wydarzeń z dziedziny kultury. 

Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, m.in. 
„zapewnienie schronienia i pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz 
ofiarom przemocy w rodzinie z rodzin dotkniętych alkoholizmem” 

Wspieranie sportu 

Obszar ratownictwa i ochrony ludności, porządku publicznego 

"Biwak z pierwszą pomocą" organizowany dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych 
Drużynach Pożarniczych jednostek OSP gminy Ciasna 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: przedsięwzięcia 
wspomagające rozwój i proces integracji społeczności lokalnej z terenu Gminy Zielona Góra 

Wyjazd dzieci i młodzieży 

Realizacja różnych form zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne działania 
edukacyjno-poznawcze w zakresie krajoznawstwa 

W dziedzinie kultury fizycznej realizowanie zadań - szkolenie i podnoszenie poziomu 
sportowego w pływaniu. 

Trzydniowe zgrupowanie szkoleniowe 

W dziedzinie opieki społecznej realizowanie zadań związanych z rehabilitacją osób z chorobą 
Parkinsona. 

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży -Konserwacja i modernizacja istniejących 
szlaków turystycznych. Wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej* 

Organizacja imprez turystycznych o charakterze edukacyjnym 

Organizacja imprez 

Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe np. Szkoleniowa 

Upowszechnianie tradycyjnej kultury ludowej 

Działalność na rzecz integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia kobiet 

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

Prowadzenie programów profilaktyki uzależnień 

Szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych oraz przygotowywanie i start 
reprezentacji powiatu w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieżowym 

Upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów 

Integracja kulturowa środowisk wiejskich 

Wspomagania działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 

Wspierania działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
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Profilaktyka i zapobieganie raka piersi 

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społecznościami 

Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne oraz przedsięwzięcia z zakresu turystyki 

Zadania w obszarze kultury 

Wspieranie działań kulturalnych 

Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki 

Promocja zdrowia 

Wspieranie działań sportowych 

Promowanie kultury i dziedzictwa narodowego regionu 

Integracja na rzecz osób niepełnosprawnych 

Aktywność na rzecz seniorów, integracja społeczna 

Halowy turniej piłkarski 

Ratownictwo i ochrona ludności 

Zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu 

Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży 

Spotkania z kulturą i sztuką 

Dotacja dla Stowarzyszenia, które prowadzi działalność kulturalną, są to m.in. Przedstawienia 
teatralne 

Działalność edukacyjno-kulturalna dla osób starszych 

Przeciwdziałania patologiom społecznym 

Aktywizacja młodzieży 

Prowadzenie ośrodka przedszkolnego 

Festyn na dzień dziecka 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprze organizację zajęć sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprze organizację zajęć sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w piłce nożnej 

Upowszechnianie tradycji narodowej 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Korowód świętego Mikołaja 

Zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 

Zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych 

Zorganizowanie zawodów sportowych 

Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu - jednorazowo 

Działania wz. Przeciwdziałania uzależnieniem 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - jednorazowo 

Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych 



 

92 
 

 

Turystyka i krajoznawstwo w ramach działalności Harcerskiej Federacji Skautingu 
Europejskiego 

Działania na rzecz rozwoju aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych. 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia - profilaktyka uzależnień w zakresie alkoholu 

Wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym 

Wspieranie działań w zakresie kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania 
czasu wolnego. 

W tym trybie zlecono jedno zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu pod nazwą: 'organizowanie lub udział w szkoleniowym obozie sportowo-
rekreacyjnym w zakresie zapasów' 

Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

Wspieranie i upowszechnianie sportu- wsparcie w zakresie upowszechniania lekkiej atletyki 
wśród młodzieży 

Festyny 

Wspieranie kultury fizycznej i sportu 

Profilaktyka kobiet po mastektomii 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym promujące zdrowy styl życia 

Imprezy ogólnodostępne kulturalne oraz sportowe 

Niepełnosprawność 

Wolontariat 

Integracja mieszkańców 

Działania kulturalne 

Pomoc w wydawaniu żywności unijnej dla mieszkańców 

Upowszechnianie turystyki 

Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Płocka 

Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. 

Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

Turystyka 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 

Zajęcia dodatkowa dla dzieci 

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 

Upowszechnianie tradycji mniejszości narodowych 

Popularyzacja kultury 

Bezpieczeństwo 

Organizacja w Legnicy imprez sportowych 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja imprez 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz osób 
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niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

Zadania z zakresu kultury i sztuki 

Kultywowanie tradycji dawnej wsi 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu śród dzieci i młodzieży 

Promocja miasta przez sport 

Działalność na rzecz niepełnosprawnych 

Zadania z zakresu ochrony środowiska 

Projekty adresowane do osób niepełnosprawnych 

Promocja i ochrona zdrowia 

Aktywność na rzecz seniorów, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - 
organizowanie imprez sportowych 

Promocji i ochrony zdrowia 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Pomocy społecznej 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży 

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

Turystyka i rekreacja 

Warsztaty robotyczne 

Aktywizacja społeczności poprzez realizację lokalnego programu grantowego 

Impreza ekologiczna 

Wsparcie działalności szkolnego chóru 

Edukacja i profilaktyka przeciwalkoholowa 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych 

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 

Zajęcia edukacyjne z ekologii i ochrony zwierząt 

Organizacja koncertów jubileuszowych, uroczystości, akcji 

Aktywizacja osób 55+ 

Pomoc społeczna osobom, rodzinom, dzieciom, akcje świąteczne 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

Rozwój kultury w powiecie tczewskim 

Kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Sport (karate, piłka nożna, pływanie) 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

Upowszechnianie działań kulturalnych 

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego 

Pomoc społeczna dla osób o niskiej zamożności 
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Integracja społeczna (imprezy, miejsca spotkań) 

Działania młodzieżowe 

Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

Realizacja zadań mających na celu ochronę przyrody i zwierząt (zarybianie zbiorników 
wodnych, podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy 

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Gminy Łazy 

Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i społecznych w tym wystaw, 
konferencji oraz wydawanie publikacji (rozszerzenie oferty edukacyjnej dla seniorów) 

Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Placówki dziennego wsparcia 

Warsztaty streetworking 

Wydawanie kwartalnika Monitor / dot. III sektora/ 

Działania w zakresie kultury i sztuki 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży w czasie przerwy świątecznej 

Organizacja cyklu zajęć kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Nie można określić ponieważ są to jednostkowe przypadki 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych w formie zajęć tanecznych. 

Dni nowej szansy ze streetworkingiem – streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-
konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

Wspieranie działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży 

Zadania w zakresie kultury 

Półkolonie z elementami profilaktyki uzależnień 

Alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież organizacja imprezy 
sportowej 

W zakresie rozwoju kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji - 

Działania kulturalne 

Działania sportowe 

Projekty interdyscyplinarne 

Sport i rekreacja 

Działania z zakresu kultury, edukacji 

Ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, 

Działania zdrowotne/ niepełnosprawność 

Upowszechnia kultury fizycznej i sportu 

Edukacja zdrowotna 
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Działania na rzecz seniorów i środowisk kombatanckich 

Wspienienie organizacji wydarzeń kulturalnych np.: festiwali, koncertów, 

Wspieranie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

Upowszechnianie kultury (narodowej i regionalnej) 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Organizacja gminnego konkursu Barwy Wolontariatu oraz Gali Wolontariatu. 

„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Warsztaty przyrodnicze dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Zapoznanie uczestników 

Organizacja cyklu imprez kulturalno-turystycznych na terenie gminy 

Wydanie folderu promocyjnego gminy 

Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży 

Rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości 

Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży . „ix miejskie dni rodziny w Ostródzie” 

Rozwój sportu masowego wśród społeczności lokalnej 

Budowa placu zabaw 

Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych. Działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w tym między innymi promocja i organizacje sportu i rekreacji osób 
niepełnosprawnych 

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu 

W zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Promocja zdrowia 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

"Organizacja, pozyskiwanie i dystrybucja darmowej żywności oraz niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym z terenu miasta Ostródy” 

"Zapewnienie opieki pielęgniarskiej dla osób tego potrzebujących z terenu miasta Ostródy, w 
szczególności korzystających z jadłodajni i noclegowni, przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie”, 

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Organizowanie imprez sportowych oraz 
rekreacyjnych każdego szczebla (szkolnych, międzyszkolnych, ogólnogminnych, regionalnych) 

Ochrona zdrowia - promocja zdrowia 

Pomocy społeczna 

„Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie”. Zapoznanie uczestników festynu 

Kultury 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizowanie koncertów, 
przeglądów, prezentacji, konkursów, warsztatów, prezentujących różne gatunki twórczości. 

Turystyka i krajoznawstwo - organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i 
młodzieży (tj. Rajdy, zloty), organizowanie i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych . 

Upowszechnianie zadań z zakresu kultury 
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Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. ”muzyka lekarstwem na nudę, 
stres i frustrację” 

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i 
młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społecznych 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Działalność kulturalna na rzecz mieszkańców miasta 

Organizacja letniego wypoczynku 

Organizacja zimowego wypoczynku 

Zadania z zakresu kultury: "Nasze dzieci poznają świat techniki i animacji" 

"Dziedzictwo kulturowe bogactwem naszej wsi" 

Organizacja jubileuszu kulturalnego orkiestry dętej. 

Organizacja rozpoczęcia sezonu sportowego. 

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 

Zadania dotyczą kultury fizycznej - organizacja rajdu motocyklowego 

"Wypoczynek z profilaktyką" 

W zakresie kultury fizycznej i sportu 

Warsztaty filmoterapii dla osób niepełnosprawnych 

Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi 

Spotkanie wigilijne seniorów będących pod opieką Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

Śladami społeczności żydowskiej z okazji wyzwolenia getta żydowskiego 

Profilaktyka alkoholowa 

Piknik integracyjny dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi 

Zawody sportowe 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci "Na granicy Kaszub i Kociewia" 

Bezpieczny powrót do domu 

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

Wsparcie dla osób starszych, potrzebujących 

Działania na rzecz aktywności seniorów 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży 

Poznaj walory turystyczne Powiatu Kościerskiego 

„To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca” - popularyzacja języka i kultury kaszubskiej 
wśród przedszkolaków. 

Nauka, oświata i wychowanie 

Kultura 

Organizacja wakacyjnych rozgrywek w piłce siatkowej plażowej 

Promocja i organizacja wolontariatu wśród młodzieży-organizowane w dniu Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza 



 

97 
 

 

Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport w ramach działań profilaktycznych od uzależnień- 
zawody w piłce nożnej 

Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych w ramach programu "Postaw na rodzinę" 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Sport dzieci i młodzieży, rekreacja 

Publikacja twórczości lokalnych twórców 

Wydarzenia o charakterze patriotycznym 

Wydarzenia kulturalno-artystyczne o charakterze lokalnym 

Wsparcie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców 

Organizacja imprez na rzecz dzieci i młodzieży 

Wspieranie inicjatyw ludzi aktywnych 

Propagowanie i ochrona zdrowia 

Z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu 

Rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

W 2012 r. W trybie pozakonkursowym, gmina stronie śląskie przekazała dotację w wysokości 
10 000 zł na wsparcie organizacji górskich samochodowych mistrzostw polski przez 
automobilklub ziemi kłodzkiej 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Najczęściej finansowane były zadania z zakresu profilaktyki uzależnień 

Organizacja lokalnych przedsięwzięć kulturalno-społecznych 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Realizacja zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym 

Ekologia, współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi 

Działania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki 

2014 - Pierwsze 4 minuty po wypadku decydują o życiu. Zakup defibrylatora automatycznego 
AED 

2011 - Stworzenie nowych szlaków wspinaczkowych, wykonanie prezentującego ich przebieg 
e-przewodnika oraz sporządzenie materiałów prasowych i ich kolportaż do mediów 

2014 - ii małopolskie święto pstrąga 

Dbaj o zdrowie warsztaty - 3 pokolenia razem 

Razem dla starszych, chorych i niepełnosprawnych 

Działania związane z kulturą 

Bez alkoholu świętujemy w spokoju 

Działania związane z krajoznawstwem, turystyką i ekologią 

Działania związane wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, . 

Organizacja jednorazowych imprez, 

Zadania o krótkim terminie realizacji, w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten 
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typ zadań 

Rajd rowerowy 

Ratownictwo 

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Organizowanie warsztatów zdobienia tkanin techniką nunofilc dla kobiet 

Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży 

Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta gorącego posiłku dla osób 
potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień 

Zapewnienie opieki dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

W tym roku m.in rozwój usług na rzecz seniorów, 

Letni wypoczynek 

Zadania z zakresu sportu, kultury i wolontariatu 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacja warsztatów modelarskich 

Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w obrębie sołectwa 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

W szczególności na jednostki OSP 

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

Ochrony i promocji zdrowia; 

Organizacja rajdu rowerowego 

Wspieranie nowych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie były objęte zasadniczymi 
konkursami. 

Ochrona i promocja zdrowia 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Zadania z zakresu turystyki 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Kultura sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Działalność na rzecz kombatantów 

Wspieranie aktywności seniorów 

Wspieranie aktywności sportowej młodzieży 

Mistrzostwa sportowe 

Rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów 

Działania upowszechniające wiedzę nt. UE 
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Działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych nad 
akwenami wodnymi 

Organizacja cyklicznej imprezy sportowej 

Działania mające na celu propagowanie biegania 

Prowadzenie Akcji letniej 

Profilaktyka alkoholowa 

Przedsięwzięcia sportowe i kulturalne 

Promocja i ochrona zdrowia poprzez świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz 
mieszkańców 

Zdrowotne 

Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej 

Rozwój sportu w gminie 

Działania w zakresie kultury, sztuki 

Wyjazdy integracyjne młodych 

Środowiskowy klub młodych 

Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek dla DPS 

Kultura i sztuka, np. Festyny, koncerty 

Zorganizowanie koncertu noworocznego 

Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień 

Zorganizowanie wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 

Sport, np. Maratony 

Z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

W ramach kultury sztuki, zachowania dziedzictwa w 2013 roku realizowano projekt „Śladami 
Jana Pawła II - wychowanie w duchu miłosierdzia” 

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 

W ramach upowszechniania kultury fizycznej sportu realizowano szereg imprez: „Rozgrywki 
piłki nożnej dla dorosłych”, „Największe szczęście na świecie – na końskim grzbiecie – nauka 
jazdy konnej oraz zajęcia hipoterapii”, : „Propagowanie trzeźwych obyczajów, poprzez 
organizowanie imprez rekreacyjnych integrujących środowisko Emerytów i Rencistów z terenu 
Gminy Słomniki”, „Marszobieg Kazimierzowski” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród młodzieży i dorosłych poprzez promocję, udział i organizowanie zawodów wędkarskich”. 

Brak ofert powtarzających się corocznie. Dotychczas realizowano tryb pozakonkursowy na m. 
In. Takie działania 

Z zakresu kultury 

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Liczba odpowiedzi: 648 
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Załącznik nr 2 

Odpowiedzi do pytania: Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1,15% 3 

Brak 1,15% 3 

Ustawa 0,77% 2 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0,77% 2 

Ustawa o wolontariacie i pożytku publicznym 0,77% 2 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 0,77% 2 

Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie 0,77% 2 

Art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0,77% 2 

Uchwała Rady Gminy NR XXVIII/206/2013 (najnowsza uchwała) 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Art.19a Ustawy 

Uchwała VII/63/2011 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2011 roku 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r. Uchwała nr XVI/111/2012 z dnia 
25.09.2012r. 

Wieloletni program współpracy gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
na lata 2012-2014 

Uchwała NR LIX/379/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Uchwała Rady Gminy nr XVII/135/12 z dnia 23.11.2013 

Uchwała Rady Gminy Zielonki nr XXXI/49/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 

Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała RM w Bychawie Nr XXXVI/237/2013 

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 października 2013 r. W sprawie 
„Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. 

Uchwała Rady Powiatu nr XL/190/2013 

Roczny program współpracy 

Uchwała Nr XLVIII/334/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 r. W sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
zadania zleconego 

Brak dokumentu 



 

101 
 

 

Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. W sprawie programu 

Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012r w sprawie 
uchwalenia Programu i for współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami w 2013r. 

Uchwała rady miejskiej nr0007.276.2013 

Uchwała nr XXXXIX/322/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne 

Zarządzenie n3 131/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14.01.2014 

Art. 19a ustawy 

Uchwała - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Ustawa 

Uchwała RG z dnia nr BR.0007.10.68.2012 z dnia 29 października 2012r 

Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 20 listopada 2013 roku 

Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2013 roku - roczny program 
współpracy 

Zarządzenie Nr 47/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 roku. 

Uchwała RM nr 354/XXXIX/2013 z 28.11.2013 r. 

Instrument ten stosowany jest na podstawie ustawy o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Uchwała Nr 358/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 

Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr XLV/333/13 z dnia 19 listopada 2013 r. 

Art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr XXXV/438/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. W sprawie Programu 
współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Nr L/412/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 października 2013r. 

Uchwała XXXVI/402/13 Rady Miasta Zielonka w sprawie programu współpracy organów 
samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 

Zarządzenie Nr 864/2012 Prezydenta Ełku z dnia 12 grudnia 2012 r. 

Zarządzenia Nr 1476.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 11.01.2013 r. W sprawie: 
przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy) (pobierz). 

Uchwała nr XXXV/380/13 Rady Gminy Żary z 19. Grudnia 2013 

Zarządzenie Burmistrza Nr.12 /2014r 

Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne 

Program Współpracy Uchwała nr XXXVIII/377/2013 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 listopada 2013 roku 

Uchwała XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie 
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

W roku 2014 uchwała Nr XXXIX/422/2013 Rady miejskiej w Toszku z dnia 20.11.2013 r w sprawie 
Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Uchwała Nr XL/306/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28.11.2013 r. W sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

Uchwała Nr XXXV/515/13 Rady Gminy Kobierzyce dnia 29 listopada 2013 r. W sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 

Uchwała Nr XLVII/436/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013 r. W sprawie Programu 
Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2014. 

Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Gminy z dnia 29.11.2013 r. 

„Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2014 rok”. Uchwała LI/410/2013 

Uchwała Nr XLIII/263/2013 Rady Gminy Łuków z dnia 29 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr 242/12 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia 
procedury rozpatrywania ofert i udzielania dotacji organizacjom pozarządowym w oparciu o art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie („mała dotacja pozakonkursowa”) 

Brak, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr XXXI/22/2013 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 listopada 2013 r. W sprawie uchwalenia 
"Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 r." 

Uchwała XXX/253/2013 z dnia 06.11.2013 w sprawie uchylenia rocznego programu współpracy Gminy 
Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

Ustawa z dnia 24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała RM Skarżyska-Kamiennej Nr XLIV/87/2013 z dnia 28 listopada 2013 

Uchwała Nr XLVI/320/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013 r. 

Uchwała nr LXIII/77/10 Rady powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 r. W sprawie uchwalenia 
"Rocznego programu współpracy powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 

Brak 

Uchwała Nr 233/XXXV/13 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 27 listopada 2013 r. 

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała XLI/344/2013 z dnia 27 listopada 2013 

Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. Zm. 

Uchwala Rady Gminy nr XXXV/187/12 

Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo nr XXVII/195/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie przyjęcia rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/238/2013 z 18.12.2013 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art.19a 

Uchwała Nr XXXIV/267/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” 

Program współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 

Uchwała Nr XLIV/741/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 listopada 2013 roku w 
sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 
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Uchwała nr XXXVIII/301/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach 

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów nr 125/12 z 5 lipca 2012 

Uchwała Nr XLI/322/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 listopada 2013 r. 

UCHWAŁA Nr XLI/367/2013 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 18 listopada 2013 roku 

Ustawa, RPW 

Uchwała Rady Gminy Rokietnica XLII/370/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku 

Uchwała Nr XLII/244/2013 Rady Powiatu Średzkiego z 2013 roku 

Uchwała Nr XXIV/259/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 października 2013 roku 

Uchwały Rady Miejskiej w Poddębicach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Poddębice z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" 

Uchwała nr XXIX/222/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 października 2013 r. W sprawie 
uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2014" 

Zarządzenie Nr 33.2014 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 kwietnia 2014r. W sprawie określenia trybu 
realizacji zadań samorządu gminy Stare Juchy z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2014r. W 
formie małych zleceń 

Ustawa o dzielności pożytku publicznego 

Uchwała XXXVIII/78/2013 z 21.11.2013 

Uchwała rady Gminy 

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami 
pozarządowymi... 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Program współpracy (uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2013 r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała nr LI/598/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2014 r. W sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku u2014 

Uchwała Nr XLIV/199/2013 z dnia 05.XII.2013 r. 

Uchwała nr XLIII/413/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r. W 
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 

Środki zaplanowane w budżecie gminy. 

Uchwała Rady Gminy Dębowa Kłoda Nr XXXIII/181/13 z dnia 28 listopada 2013 r. 

Uchwała Rady Gminy Sulików nr XXVIII/208/12 z 2012 roku 

UCHWAŁA Nr XXXVII/452/13 RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 
rok”. 

Ustawa o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 

Ustawa oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 499/12 z dnia 9 listopada 2012 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Rady Gminy nr XX/196/13 w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 

Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/396/13 z dnia 29 listopada 2013r. 

UCHWAŁA NR XXX/237/2013 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 października 2013 r. 

Uchwała nr XXXIX/371/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 
programu współpracy na rok 2014 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Uchwała Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim nr XXXV/456/13 

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Rady Gminy 2012 program współpracy z org. Pozarządowymi 

Każdorazowo podejmowana jest Uchwała Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia 
uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego 

Zgodnie u ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała nr 420/XXV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z 13.11.2013 r. 

Uchwała rady miasta Czarnków nr xxxvii/247/2013 

Uchwała Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XXXV/203/13 z dnia 27.11.2013 r. W sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 

Podstawą stosowania instrumentu jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
aczkolwiek Starostwo Powiatowe w Bytowie zamieszcza informacje o możliwości stosowania tego 
instrumentu co roku w Rocznym programie współpracy. 

Każdorazowa konsultacja oraz uznanie celowości- umowa z organizacją 

Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.11.2013 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Bezpośrednie stosowanie ustawy 

Uchwała Nr XXXIX-344/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie: przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

Uchwała RM o Rocznym Programie Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi 

Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XLI/524/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

Roczny program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

Zarządzenie wójta gminy Kętrzyn 

Xxxii.279.2013 

Uchwała rady miejskiej nr xxix/223/12 

Uchwała nr XLIII/357/13 Rady Gminy Świerklaniec z 29.10.2013 r. 

Uchwała Nr 670/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu współpracy .......... Na 
2013 rok z dnia 29 października 2013 r. 

Na podstawie art. 19A. 

Uchwała nr III/8/2010; nr XIII/89/2011; nr XXIII/192/2012 na rok 2014 informacja na stronie o 
dostępności środków na realizację zadań w trybie pozakonkursowym 
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Postanowienie Zarządu Powiatu z dnia 10.03.2014 w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na 
realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2014. 

Uchwała nr xxxii/286/13 

Załącznik do uchwały Nr XXVI / 237 /201 3 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 201 3 r. 
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO NA ROK 2 01 4 

Uchwała Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25.10.2013 r. W sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

Zarządzenia Burmistrza 

Uchwałą Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z 25.11.2013 r. 

Uchwały Nr XXXVIII/345/2013 Rady Gminy Sławno z dnia  27 listopada 2013 r. W sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok” 

Uchwała nr LVI/713/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne dnia 19 listopada 2013 r. 

Uchwała rady gminy 

Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - 
Załącznik do uchwały Nr XLIII /574/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Zabór w sprawie Programu Współpracy Gminy Zabór z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2014 

Uchwała Nr XLIII/549/13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2014 rok” 

Uchwała nr xxvi/180/2013 rady gminy Ludwin 

Art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst 
jednolity dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

Uchwała Nr XL/259/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dn. 26.11.2013 r. W sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 

Uchwała nr XLIV/429/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 listopada 2013 roku 

Uchwała Nr XLIII/290/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. W sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 
2014” 

Uchwała Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 5 listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 

Uchwała Nr XLIX/340/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013r. 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
UCHWAŁA NR XXXIII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia 20 grudnia 2013 r. 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zarządzenie nr 1801/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 listopada 2013 r. W sprawie obiegu 
ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. 
Małych zleceń, tj. Z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Uchwała nr XXXIII/227/ 2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2013 roku w 
sprawie: „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 



 

106 
 

 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

Uchwały Rady Miasta Opola z dn. 24.10.2013 r. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2010 r., 
nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.), uchwała nr xlix/624/2013 rady miasta Tarnobrzega z dnia 24 
października 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

Zarządzenie Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. W sprawie określenia 
trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych oraz trybu rozliczania i kontroli 
tych dotacji z późn. Zm. 

Uchwała rady gminy Subikowy nr xxix/259/13 

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta 

Uchwała Rady Miasta nr LVIII.488.2013 z 2013 roku 

Na podstawie ustawy UODPPIW 

Zarządzenie prezydenta 2907/2012 z dnia 13 lipca 2012 

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmowany na dany rok kalendarzowy 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 19a 

Uchwałą Nr XLV/297/13 z dnia 28 listopada 2013 r 

Uchwała Nr XXXV/211/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 20.11.2013 r. W sprawie przyjęcia 
„Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie 
odpowiadającym jego zadaniom na 2014 rok”., Uchwała nr 173/454/14 Zarządu Powiatu Wielickiego z 
dnia 25.02.2014 i Uchwała Nr 175/457/14 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 7 marca 2014 w sprawie 
przeznaczenia z pominięciem otwartego konkursu ofert środków finansowych na dofinansowanie 
realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2014 roku w dziedzinach upowszechniania kultury 
oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Uchwała Nr XXXIX/501/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r. W sprawie Programu 
współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok 

Uchwała XXX/264/13 Rady Miejskiej Turkuz dnia 7 listopada 2013 r. 

Poza ustawią działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19a) i programem współpracy nie 
posiadamy innych aktów prawnych 

Zarządzenie Nr 510/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2012 r. 

Uchwała Nr XXXIV/388/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu 

Ustawa i Uchwala nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie trybu postępowania o 
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż 
wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz 
sposobu kontroli wykonania zleconych zadań 

Uchwała Rady Gminy Obsza Nr XXVI/164/13 z dnia 29 listopada 2013 r. 

Art.19 a ustawy 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nie posiadamy takiego dokumentu 
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Art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

UCHWAŁA NR XLII/281/13 RADYY MIEJSKIEJ W RABCE – ZDROJU z dnia 29 listopada 2013r. 

10 listopada 2010 roku Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę Nr LXXI/594/10 w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2016”. 

Właściwa uchwała w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; obecnie 
Uchwała Nr XLVI/235/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2013 r. 

Uchwała Nr XXXIV.282.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze ws. Uchwalenia programu współpracy 
Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014 

Uchwała nr xxxii/104/13 

Uchwała Nr XL/346/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 października 2013 roku 

Uchwała Nr XXXIII/356/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie: przyjęcia 
„Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 

Zarządzenie wójta gminy nr 171/2013 

Uchwała Rady Gminy 

Uchwała Rady Gminy nr XI/56/2011 

Programie współpracy Gminy Lyski na rok 2014 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego” przyjętej uchwałą Nr RG.0007.67.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 roku. 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwała nr 

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/414/13 z dn. 27 listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/402/13 z 29 listopada 2013 roku 

Uchwała nr XIII/259/2013 Rady Powiatu z 28 listopada 2013 r. W sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. 

Program współpracy 

Rada Miejska w Kępnie przyjęła Uchwałą Nr XXIX/189/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. „Roczny 
Program Współpracy Gminy Kępno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013”. 

27 listopada 2013 r. W sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki 

Uchwała nr liv/359/13 rady miejskiej Trzcianki 

Coroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Nr XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10.12.2013 r. W sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2014. 

Uchwała nr 356/XXXII/2013 Rady miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013 r 

Uchwała nr XLI/957/2013 Rady Miasta Katowice z dnia 30.10.2013 oraz Zarządzenie nr 1853/2013 
Prezydenta Miasta Katowice 

Uchwała Rady Gminy nr XXXIII/188/2013 

Uchwała Nr XLVIII/1058/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia 
programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 
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Uchwały Nr XXXIX/276/13 Rady Gminy Bieliny  z dnia 11 listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Bieliny  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku oraz Uchwały Nr 
XLI/291/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2013 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/13 
Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku 

Uchwała rady Gminy Nr XXXI/252/13 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2014 r. 

Uchwała Nr 0007.230.2013 Rady Gminy Przykona z 30.10.2013r. 

Uchwała Rady Powiatu Nr XL/268/2013 z 29.11.2013 w sprawie uchwalenia Program współpracy 
Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

Ustawa o pożytku.. 

Uchwała Nr XLV/395/13 Rady miejskiej w Radomsku z dnia 29.11.2013 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie 

Uchwała Nr XLV/535/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 listopada 2013 

Tryb pozakonkursowy jest stosowany zgodnie z ustawą i informacja o formie współpracy finansowej 
gminy z organizacjami jest określona w rocznym programie współpracy: " Współpraca o charakterze 
finansowym polega na przekazywaniu środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie". 

Uchwała Nr XVII/160/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011 r. W sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2015 

Uchwała LV/403/13 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z 
Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok” 

Uchwała nr LII/367/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2013 r. 

Ustawa i uchwała 

Ustawa o działalności pp. I o wolontariacie 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 2/1/2013 

Uchwała Nr XXXII/347/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2013 r. W sprawie przyjęcia 
programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniego 
Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2012-2014 

Uchwała Nr XLIV/314/13 z 27 października 2013 

Zarządzenie PMS Nr 1084/GPM-NGO/2013 z dnia 17 X 2013 r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Radkowie Nr L/351/13 z 28 listopada 2013r 

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 

Nie dotyczy 

Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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Uchwała nr XLVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 listopada 2013 r. W sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016". 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Uchwała Nr XXXIII-250/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013 r. W sprawie: przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. 

Uchwała rady miasta 

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/161/13 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy 
Powiatu Wieruszowskiego 

Uchwała XXXV/369/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26.09.2013 r. W sprawie uchwalenia Programu 
współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie 
pożytku publicznego na 2014 rok, Zarządzenie nr 120.20.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 
6.08.2013 r. W sprawie określenia instrukcji obiegu dokumentów w sprawach przekazywania środków z 
budżetu Gminy Cieszyn w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie pracy 

Uchwała rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami i wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie 

Każdorazowo uchwała Rady Miejskiej o rocznym Programie Współpracy 

Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu 

Coroczna uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Uchwała Nr 353/XXXII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2013r. 

Uchwała Rady Gminy XXXIV/184/13 

ZARZĄDZENIE SP.0050.1.29.2014 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 14 marca 2014 r. 

Uchwała rady gminy 

Uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: 
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Liczba odpowiedzi: 261 
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Załącznik nr 3 

Odpowiedzi do pytania: W jaki sposób dokonujecie Państwo oceny efektów wykorzystania 
środków w ramach tego instrumentu (TRYB POZAKONKURSOWY)? - w inny sposób (prosimy 
określić jaki?) 

 

Odpowied ź % Liczba 

Jest nam znana działalność, możliwości i wiarygodność 
wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy ( mała 
gmina do 3 tys. Mieszkańców) 

0,35% 1 

Faktury 0,35% 1 

Na podstawie opinii odbiorców 0,35% 1 

Udział władz samorządowych w imprezie 0,35% 1 

Załączone dokumenty 0,35% 1 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu 
leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

0,35% 1 

W sprawozdaniu z realizacji programu współpracy z NGO 0,35% 1 

Liczba złożonych ofert 0,35% 1 

Kontrola merytoryczna zadania 0,35% 1 

Udział w wydarzeniach 0,35% 1 

Opinii docelowych odbiorców 0,35% 1 

Ankieta ewaluacyjna po zakończeniu realizacji zadania 0,35% 1 

Stosujemy zasady oceny analogiczne jak w projektach 
konkursowych 

0,35% 1 

Zaangażowanie i uczestnictwo mieszkańców gminy i 
stowarzyszeń 

0,35% 1 

Poprzez uczestnictwo w realizacji niektórych zadań 0,35% 1 

Będąc na imprezach, zawodach sportowych, rajdach itp. 0,35% 1 

Liczba odpowiedzi: 16 
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Załącznik nr 4 

Odpowiedzi do pytania: Jakiego rodzaju problemy pojawiają się w stosowaniu TRYBU 
POZAKONKURSOWEGO? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Brak 16,59% 38 

Nie dotyczy 5,68% 13 

Brak 3,93% 9 

Brak problemów 3,06% 7 

Trudno powiedzieć 1,75% 4 

Żadne 1,75% 4 

Nie ma problemów 1,31% 3 

Brak uwag 1,31% 3 

Brak problemów 1,31% 3 

Dotychczas nie pojawiły się problemy. 0,87% 2 

Nie odnotowaliśmy problemów 0,87% 2 

Organizacje wnioskują o dotację w ostatniej chwili 

Drobne trudności w wypełnianiu oferty 

Zależy od posiadania środków na ten cel w budżecie gminy 

Brak precyzyjnych zapisów w ustawie - np. Dot. Możliwości negocjowania warunków realizacji 
zadania. 

W naszym przypadku nie wystąpiły problemy w stosowaniu trybu pozakonkursowego 

Zbyt krótki czas realizacji zadań - 90 dni, powinno to dotyczyć dłuższych zadań, a ograniczenie 
powinno dotyczyć tylko kwoty dotacji; to eliminuje ciekawe zadania, które musza ubiegać się o 
dofinansowanie w trybie konkursu 

Ograniczenie kwotowe, 

Brak znajomości przepisów przez przedstawicieli organizacji społecznych. 

Nie ma problemów 

Krótki termin realizacji zadania, uniemożliwiający działania powyżej 90 dni. 

W przypadku naszej gminy są to zadania krótkoterminowe i o niskich nakładach finansowych - 
dotychczas nie odnotowano problemów. 

Nie zauważyłam większych problemów jest bardzo podobnie jak w trybie konkursowym. 

Nie zaplanowanie działań w programie współpracy, odpowiadających złożonej ofercie, 

Dotychczas nie było problemów. 

Brak znajomości przepisów przez NGO. 

Krótki termin możliwości realizacji zadania w podanym trybie. 

Proceduralne: 

 1) Mimo wszystko długa procedura od złożenia do podpisania umowy (min. 3-4 tygodnie) 
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 2) Obligatoryjne wywieszanie CAŁEJ oferty na tablicy ogłoszeń organu. 

 Mniejszej wagi: 

 3) Nie przewidywalność ilości ofert, które mogą wpłynąć, a zatem potrzeb budżetowych. 

 4) Alternatywa dla trybu konkursowego. 

Zbyt duża sprawozdawczość dla organizacji pozarządowych 

Organizacje zniechęcają się bo muszą wypełnić tyle samo dokumentacji co przy trybie 
konkursowych, nie ma uproszczenia. 

Brak jednoznacznej wykładni prawnej w sprawie procedury udzielania dotacji 

 potrzeba upowszechnienia tzw. Dobrych praktyk 

Sporządzenie oferty przez organizacje i wymogi co do terminów rozliczania 

Procedura była stosowana raz trudno określić trudności 

Ustawa nie określa procedury oceny oferty składanej w trybie małej dotacji. Oferta umieszczana 
jest w BIP oraz na stronie internetowej, a potem niezwłocznie zawierana jest umowa. Nie jest 
oceniana przez komisję konkursową i tym samym jest ryzyko przyjęcia jej np. Z błędami 
rachunkowymi. 

Organizacje który po raz pierwszy wystąpiły z ofertą, często popełniają błędy ze względu na 
brak doświadczenia. Zdarza się że oferty wykraczają poza sferę zadań publicznych. 

Terminowe rozliczenie zadania 

Stosunkowo krótki czas realizacji zadania 

W przypadku gdy samorządem realizującym tryb bezkonkursowy jest powiat, który podejmuje 
decyzje poprzez swój organ kolegialny, tj. Zarząd powiatu, który z kolei obraduje na 
posiedzeniach zarządu (np. Raz w tygodniu), to realizacja czynności formalno-prawnych 
obowiązujących w niniejszym zakresie wydaje się nieco wydłużona (patrz: w pierwszej 
kolejności uznanie celowości, a następnie po publikacji uchwala w sprawie zawarcia umowy). 

Bez uwag 

Nie zauważamy problemów 

Zbyt krótki termin przyjęcia do realizacji zadnia przez organ zlecający 

Bez uwag 

Zbyt wiele ofert przy stosunkowo niewielkich możliwościach finansowych przeznaczonych na 
wspieranie zadań publicznych w trybie art. 19a 

W budżecie Miasta zabezpieczone są środki finansowe na dotacje z tzw. "korkowego", czyli 
tylko na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Zadania w innym zakresie nie są wspierane. 

Nie zaobserwowano 

Organizacje nie korzystają z tego trybu, a jeśli składają to termin przewyższał 90 dni na 
realizację. Wniosek nie został rozpatrzony. 

Mała atrakcyjność wynikająca ze słabości działających na terenie powiatu organizacji, przede 
wszystkim niewielkie środki finansowe w budżecie na ich realizację 

Zbyt rozbudowana procedura (oferta, sprawozdanie itp., przy dotacji 1000zł) 

Coraz więcej NGO chce z tego korzystać, aby ominąć tryb konkursowy, a dostępność środków 
w tym trybie jest przecież ograniczona 

Krótki czas na rozpatrywanie 

 rosnąca liczba wnioskodawców bez doświadczenia 

Nie było innych wniosków składanych w tym trybie. Nie było problemów. 
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Brak funduszy 

Najczęściej brak środków 

Stosunkowo małe zainteresowanie ze strony organizacji, dość kłopotliwa procedura 

Problemy ze sprawozdawczością i księgowością 

W przypadku Powiatu, procedura rozpatrywania ofert określona w art. 19 a ust. 3 jest 
utrudniona z uwagi na fakt, iż oferty te są kierowane na Zarząd Powiatu, który zwoływany jest 
zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Z uwagi na specyfikę pracy Zarządu problematyczne staje się 
dotrzymanie terminów ww. Ustawy i skutkuje koniecznością zwoływania go częściej dla 
rozpatrzenia celowości złożonej oferty. 

Brak problemów, ze względu na fakt realizacji tego zadania corocznie przez tyko jedną 
wyspecjalizowaną organizację. 

Zbyt mała wysokość środków w budżecie Miasta Kalisza, krótki termin na analizę oferty (7 dni 
roboczych), brak możliwości składania uzupełnień i wyjaśnień do oferty 

Ograniczenia procentowe (20%) oraz ograniczenia wynikające z maksymalnej długości trwania 
wykonywania zadania 

Organizacje najpierw zaplanują realizację zadania, podejmą działania w kierunku realizacji, a 
dopiero potem składają ofertę. Często zbyt późno, aby zdążyć z przeprowadzeniem procedury. 

  

 Trudno zaplanować budżet na tryb małych grantów, bo nigdy nie wiadomo, ile organizacji złoży 
ofertę i w jakiej wysokości. 

Nie pojawiają się. 

Czy należy umieszczać na tablicy ogłoszeń oryginał oferty czy kopię"? 

 czy wymagane jest przyjęcie uchwały rady miejskiej 

Nie występują żadne problemy 

Oferta realizacji zadania jest w ocenie organizacji zbyt złożona 

- czasem NGO wykorzystuje tą ścieżkę, gdy nie uda mu się pozyskać środków z konkursu, 
zatem sztucznie skraca zadanie, by nie przekroczyć 90 dni realizacji zadania, co nie jest dobre 
np. Przy zadaniach, które rzeczywiście powinny mieć charakter długoterminowy. 

 - czasem NGO proponuje zadanie, w którym zawartość merytoryczna jest niewielka, a dotacja 
ma służyć raczej pokryciu opłat stałych 

Nie występują 

Na chwilę obecną nie dostrzegam żadnego problemu. 

Nie zdiagnozowano problemu. 

Trudno powiedzieć 

Nie mamy żadnych problemów 

Nie mamy żadnych problemów 

Liczne błędy w składanych wnioskach; problemy z udzielaniem dotacji oddziałom terenowym 
bez osobowości prawnej; błędy w sprawozdaniach i rozliczeniu dotacji 

1) ze strony samorządu: przede wszystkim zbyt niska pula środków finansowych, jaką można 
przeznaczyć na realizację zadań publicznych w tym trybie. Jest to problem raczej wewnętrzny 
wynikający z ograniczonych możliwości finansowych budżetu jednostki, niż ograniczeń 
ustawodawcy. Problem ograniczenia finansów rodzi problem równego traktowania organizacji, 
które chciałyby realizować zadania w tym trybie. Zaledwie 3-4 oferty po ok. 2,5 tys. Zł można 
przyjąć do realizacji. Na finansowe współdziałanie z samorządem liczyłoby więcej organizacji z 
naszego terenu. 
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 2) brak znajomości stosowania tego trybu przez organizacje pozarządowe.  

 3) brak umiejętności sporządzania ofert przez organizacje pozarządowe. 

 4) problemy z właściwym przygotowaniem dokumentów rozliczających przyznaną dotację lub 
brak dowodów dokumentujących poniesione wydatki. 

- Niejednoznaczność w uznaniu celowości przyznania dotacji 

Błędne wyliczanie przez organizacje pozarządowe czasu realizacji zadania 

Nie pojawiają się problemy 

Brak środków finansowych na zaspokojenie potrzeb organizacji, większość środków jest 
rozdysponowana w formie konkursowej 

Wymóg umieszczenia oferty na stronie BIP (co wiąże się de facto ze skanowaniem czasami 
dużych ilości dokumentów) 

Nie stwierdzono 

Do kiedy organizacje mogą składać wnioski podział środków 

Nie ma problemu 

Krótki termin na sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym oferty. 

Nie występują 

Brak umiejętności poprawnie złożonej oferty 2. Problemy z prawidłowym rozliczeniem dotacji 

Brak 

Duża uznaniowość - Trudno jest dokonać weryfikacji zgodności z celami polityk publicznych 
gminy w danym obszarze 

Nie stwierdzono żadnych problemów 

Nieprecyzyjne zapisy ustawowe wywołują wątpliwości w trakcie ich stosowania, np. W którym 
momencie powinna być podjęta uchwała o celowości - przed czy po publikacji oferty, jak 
postąpić w sytuacji niewystarczającej ilości środków w budżecie w stosunku do wnioskowanej 
dotacji. 

Nie pojawiały się problemy 

Nie występują żadne problemy 

Ograniczona liczba dni trwania projektu 

Konieczność składania oferty na takim samym formularzu jak w przypadku oferty pełnej. 
Wydłuża i utrudnia to cały proces, który w myśl ustawodawcy miał być trybem uproszczonym 

Organizacje składając ofertę w tym trybie nie są zorientowane w zasadach, jakie należy spełnić, 
by ten tryb przyznania dotacji miał zastosowanie (maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji, 
maksymalny termin realizacji zadania publicznego). 

Powielanie zadań z otwartego konkursu ofert, dysponowanie niewystarczającymi środkami 
finansowymi przez gminę 

Żadne problemy 

Problem stanowi ograniczenie do 3 miesięcy maksymalnego czasu trwania zadania. O ile 
zastosowane w ustawie ograniczenie kwotowe jest zrozumiałe to ograniczenie czasowe już nie. 
Gdyby nie było tego ograniczenia czasowego instrument ten byłby bardzo dobrym środkiem do 
wsparcia organizacji, która potrzebuje "na szybko" ale na np. 5 miesięcy wkładu własnego do 
pozyskania innych środków zewnętrznych. 

Zdarza się, że z oferty wynika, iż będą pobieranie opłaty od adresatów, a statucie lub innym 
akcie prawnym brak jest odpowiednich zapisów (prowadzenia działalności odpłatnej). 

Rodzaj zadania ujęty w ofercie nie zawsze jest dopracowany 
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Zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczona na ten tryb finansowania zadań 

Nie pojawiają się 

Brak problemów w tym zakresie 

Niezrozumienie przepisu przez organizacje pozarządowe, błędy w wyliczeniu dni i stosowaniu 
zapisu "społeczność lokalna" 

-Krótki termin realizacji i ograniczenie kwoty dofinansowania zadania do 10.000 

Na razie nie pojawiały się żadne 

Zbyt późne złożenie ofert przed terminem realizacji zadania publicznego 

Brak środków budżetowych w oczekiwanym zakresie 

Zbyt krótki czas realizacji 

Formalne zagadnienia związane z terminami rozliczeń 

Skomplikowane procedury, uproszczenie to skrócenie czasu, brak komisji konkursowej. 

Przygotowanie sprawozdań końcowych 

Krótki okres realizacji zadań 

 (90 dni) 

Zbyt mała kwota możliwa do zaoferowania zainteresowanym 

Nie ma żadnych problemów. 

Problemy związane są z zaplanowaniem środków finansowych 

Problem procedury przesuwania środków w budżecie. 

Termin określony w ustawie do oceny oferty 7 dni od daty wpływu jest za krótki 

Ustawa określa terminy od - do ... Wykonanie czynności po złożeniu oferty, a np. J.s.t nie ma na 
to zadanie zabezpieczonych środków, co wymaga pewnych uregulowań np. Wprowadzenia 
zmian do uchwały i zabezpieczenia śr. Finansowych w budżecie gminy. Wprowadzenie zadania 
i zmian finansowych dokonywane jest na sesji w różnych terminach. 

Uznanie celowości jest uznaniowe, a nie wynika z konkretnie ustalonego wskaźnika oceny. 

Krótki czas na ocenę wniosku. Brak środków w budżecie. 

Nie stwierdzono problemów 

Nie było do tej pory problemów 

Do tej pory, z trybu 19a skorzystała jedna organizacja, a łącznie wpłynęły dwie oferty. Nie 
pojawiły się żadne problemy. 

Problemy są podobne jak w przypadku zadań zlecanych w trybie pozakonkursowym. W 
przypadku realizacji zadania przez dane stowarzyszenie pierwszy raz pojawiają się problemy z 
prawidłowym rozliczeniem poniesionych kosztów. Faktury bywają nieprawidłowo opisane. W 
sprawozdaniach zdarzają się błędy rachunkowe. 

Poziom wysokości dotacji jest zbyt niski 

Rozliczenie zadania przez organizacje pozarządowe 

Niska świadomość organizacji o zasadach udzielania dotacji w tym trybie ( kwoty, terminy) 

Błędy merytoryczne w przedkładanych sprawozdaniach z realizacji zadania 

Raczej problemy się nie pojawiają 

Niewielka ilość środków, jakie zostają do rozdysponowania po przeprowadzeniu otwartych 
konkursów ofert 
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Nie dotyczy 

- Problemy organizacji pozarządowych z prawidłowym wypełnieniem oferty, - wykorzystanie 
części przekazanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, - nieterminowe składanie 
sprawozdań, 

Ograniczona ilość środków w stosunku do ilości wniosków 

Nie występują 

Nie 

W naszym przypadku nie pojawiły się problemy, z tego powodu, że znane nam były jednostki 
OSP 

Nie mamy problemów 

Nadal jest zbyt skomplikowany dla małych dotacji 

Brak problemów formalnych 

Składane oferty nie są możliwe do realizacji z powodu braku środków finansowych. 

Brak problemów. 

Brak problemów 

Dotychczas nie występowały problemy z tym mechanizmem 

Nie stwierdziliśmy problemów w stosowaniu trybu pozakonkursowego 

Mała wiedza organizacji pozarządowych o możliwości ubiegania się o dotacje w trybie 
pozakonkursowym lub brak dostępnych środków finansowych w budżecie samorządu 

Liczba odpowiedzi: 229 
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Załącznik nr 5 

Odpowiedzi do pytania: Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3,48% 16 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2,39% 11 

Pomoc społeczna 1,96% 9 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,74% 8 

Kultura fizyczna i sport 1,09% 5 

Kultura 1,09% 5 

Ochrona i promocja zdrowia 0,87% 4 

Ochrona środowiska 0,87% 4 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,87% 4 

Ochrony i promocji zdrowia 0,65% 3 

Prowadzenie domu pomocy społecznej 0,65% 3 

Upowszechnianie kultury fizycznej 0,65% 3 

Ochrona zdrowia 0,65% 3 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 0,65% 3 

Sport 0,65% 3 

Rozwój sportu 0,65% 3 

Kultura fizyczna 0,65% 3 

Prowadzenie świetlic 0,43% 2 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 0,43% 2 

Turystyka i krajoznawstwo 0,43% 2 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 0,43% 2 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 0,43% 2 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 0,43% 2 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 0,43% 2 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,43% 2 

Edukacja 0,43% 2 

Zajęcia sportowe 0,43% 2 

Organizacja imprez sportowych 0,43% 2 

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 0,43% 2 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 0,43% 2 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 0,43% 2 

Ochrony i promocji zdrowia 
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Wypoczynek dzieci 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Zadanie z zakresu kultury fizycznej dot. Zajęć samoobrony i ćwiczeń ogólnych wśród dzieci i 
młodzieży oraz poprawianie sprawności fizycznej 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki poprzez propagowanie muzyki jazzowej i obcowania ze sztuką 

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (letni wypoczynek dzieci dla rodzin 
zagrożonych dysfunkcją) 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Turystyka i krajoznawstwa 

Zajęcia dla diabetyków 

Imprezy plenerowe 

Upowszechniania kultury fizycznej 

Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury 

Zadania sportowe i rekreacyjne 

Rozwój kultury fizycznej na terenie gminy - działalność klubu piłkarskiego 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Edukacja kulturalna 

Sport dla młodzieży 

Profilaktyka narkomanii 

Popularyzacja zdrowego stylu życia, 

Szkolenia w ramach popularyzacji zasad promocji zdrowia 

Zajęcia z fotografii 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach (piłka nożna, gry drużynowe, 
nordic walking, narciarstwo biegowe, MTB, itd.) 

Prowadzenie Ośrodków Wsparcia 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie zawodów wędkarskich i 
festynu dla mieszkańców 

Integracja niewidomych 

Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 

Z zakresu sportu - zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, mieszkańców 

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych 

Wspieranie kultury sportowej 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizowanie szkoleń 
sportowych w piłce nożnej, podnoszeniu ciężarów, piłce ręcznej 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Pszczynie w ramach obowiązku szkolnego 

Lato na wsi – zajęcia edukacyjno–kulturalne z programem profilaktycznym dla dzieci i rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym ze Sławnikowic i gronowa 
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Tradycje wiecznie żywe „dziadkowie – wnukom” iii edycja rozszerzona 

Nauka edukacja - KONKURS WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ I JEJ DZIAŁALNOŚCI 

Promocja zdrowia 

Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach 

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

Działania w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia 

Konkurs ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

Organizowanie treningów i rozgrywek w piłce nożnej 

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Prowadzenie klubu wolontariusza działającego na rzecz bezdomnych zwierząt 

Promocja zdrowia - przesiewowe badania pomiaru cukru i ciśnienia tętniczego 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

Bożonarodzeniowe tradycje Mazowsza 

Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - zadanie dot. Prowadzenia 
środowiskowego domu samopomocy w rybniku 

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

Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarowice. 

Wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej 

Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
młodzieży i dorosłych. 

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy 

Prowadzenie Grodziskiego Telefonu Zaufania 

Zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizowanie imprez 
integracyjnych w środowiskach wiejskich 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Prowadzenie klubu abstynenta 

Sportowe 

Prowadzenie choru i prowadzenie zespołu regionalnego 

Rodziny potrzebujące wsparcia (problemy społeczne jak: patologia, bezrobocie i inne) 

Seniorzy 

Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach 
samopomocy. 

Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, 
prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne 
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wysokonakładowe itp.). 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

Zorganizowanie działań kulturalnych 

Zorganizowanie wypoczynku dzieci, 

Kultury, sztuki, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacja działalności kulturalnej 

Wspieranie sportu 

Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym. 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym. 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy w tym młodzieży poprzez 
prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach 

Edukacja ekologiczna 

W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej 

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Zadania z rodzaju: Nauka, oświata, edukacji i wychowanie 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Ochrony i promocji zdrowia, promocja wolontariatu 

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Wsparcie dzienne 

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Wsparcie aktywności emerytów i rencistów 

Organizacja turnieju tańca towarzyskiego 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

Powierzenie prowadzenia Środowiskowych Domów samopomocy na terenie Powiatu 
Konińskiego. Zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego 

Zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Informacji Turystycznej 

Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego 

Prowadzenie placówek w zakresie polityki społecznej 

Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dzieci 

Dożywianie ubogich 

Rozwój sportu -piłka nożna. Siatkówka, strzelectwo sportowe 

Pomoc społeczna - prowadzenie ośrodków wsparcia, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
dla osób starszych 



 

121 
 

 

Zdrowie, pomoc społeczna, sport 

Zadania w zakresie popularyzacji sportu 

Szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży 

Pomoc społeczna - organizowanie świadczeń specjalistycznych dla osób starszych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Przeciwdziałanie uzależnieniom - programy profilaktyczne, klub abstynenta, 

Edukacji oświaty i wychowania 

Kultura, oświata 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu pomocy przedmedycznej i propagowanie zdrowego stylu 
życia, 

Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową 

Prowadzenie powiatowego centrum informacji turystycznej 

Organizacja festynów kulturalno-rozrywkowych 

Organizacja igrzysk sportowych 

Dofinansowanie wycieczek szkolnych z realizacją programów alkoholowych 

Prowadzenie gnieźnieńskiej kolejki wąskotorowej 

Prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu 

Kulturalne ferie - 2013 - bez używek 

Działalność klubów sportowych 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

Ochrona i promocja zdrowia 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Wspieranie osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci 
i młodzieży 

Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych 

Aktywność na rzecz seniorów 

Organizacja cyklu otwartych zawodów sportowych w sekcji tenisa stołowego dla mieszkańców 
Gminy Serniki 

Wspieranie rodziny oraz zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

6) szkolenie sportowe i współzawodnictwo w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach 
wiekowych, drużyn zarejestrowanych w MZPN, dla których podmiot szkolący ma siedzibę w 
Ząbkach i jest tożsamy z podmiotem startującym w rozgrywkach 

Organizowanie i prowadzenie treningów dla grupy wioślarzy minimum 2 x w tygodniu po 2 godz. 
Wraz z organizacją udziału wioślarzy w zawodach wioślarskich 

Organizowanie i prowadzenie treningów dla dwóch grup piłkarzy(seniorzy i młodzicy starsi) 
minimum 3x w tygodniu po 1,5 godzi. Wraz z organizacją udziału piłkarzy w rozgrywkach w 
klasie seniorów A i młodzików starszych w klasie okręgowej 

Zadanie z zakresu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pn.: 'dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych z terenu gminy wolin do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-
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wychowawczego w Ostromicach 

Profilaktyka 

Organizacja cyklu otwartych zawodów sportowych w sekcji piłki siatkowej dla mieszkańców 
Gminy Serniki 

Prowadzenie zajęć sportowych w sekcji tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Serniki 

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Prowadzenie szkoły rodzenia 

Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych 
z uzależnieniami 

Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Organizowanie i upowszechnianie kultury 

Prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dla mieszkańców Gminy Serniki 

Prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Serniki 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i dorosłych 

Organizowanie i prowadzenie treningów dla grupy siatkarzy i piłkarzy ręcznych minimum 2 x w 
tygodniu po 2 godz. 

Organizowanie Biegu im. Poli Negri 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: piłka nożna, piłka siatkowa, nauka pływania 

Zadania z zakresu kultury fizycznej 

Wspieranie kultury fizycznej i sportu 

Upowszechnianie kultury: nauka gry na instrumentach 

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i 
narodowych 

Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju 
bazy sportowej 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej . 

Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji letnich 

Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna 

Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Niepełnosprawność 

Pomoc społeczna 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja i 
prowadzenie szkolenia w dyscyplinach sportowych, w tym udział w zawodach sportowych, 
organizacja imprez w ramach współzawodnictwa sportowego oraz wspieranie rozwoju bazy 
sportowej. 
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Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka 
wsparcia – klubu samopomocy 

Współzawodnictwo sportowe, organizacja zawodów sportowych 

Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie zimowym 

Ochrona, profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia 

Kultura fizyczna i turystyka 

Profilaktyka problemów alkoholowych 

Popularyzacja i rozwój sportu 

Piecza zastępcza, w tym działania na rzecz rodziny i dziecka, upowszechnianie i ochrona praw 
dziecka 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym przemocą, 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

Propagowanie dorobku historycznego oraz osiągnieć kulturowych gminy i okolic 

Integracja osób starszych 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii 

Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe 
– organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady 

Promocja i ochrona zdrowia 

Integracja osób niepełnosprawnych 

Rozwój aktywności na rzecz seniorów 

Organizowanie zajęć sportowych 

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 
szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych podtrzymujących tradycje narodowe i kulturowe 
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Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego 

Opieka społeczna 

Prowadzenie placówki rodzinnej 

Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych 

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka 

Integracja osób niepełnosprawnych 

Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

Profilaktyka uzależnień 

Organizacja rozgrywek szkolnych 

Turystyka 

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - tytuł 
zadania publicznego "Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych "Nowosolada" 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Z zakresu kultury 

Działania z zakresu integracji europejskiej 

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Zadania polegające na prowadzeniu domów pomocy społecznej 

Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na organizacji i prowadzeniu wyjazdowych 
grup wsparcia dla dzieci oraz dla młodzieży z rodzin zastępczych 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom 

Placówki dziennego wsparcia 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty 
i społeczności lokalnej: 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób: 

Bezpieczeństwo 

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół powiatu 

Program profilaktyczny przeciwko agresji i przemocy 

Edukacja, kultura 

Ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna 

Pomoc społeczna 

Profilaktyka alkoholowa 

Sport i rekreacja 

Projekty interdyscyplinarne 
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Organizacja i zabezpieczenie przedmedyczne imprez masowych 

Promocja i profilaktyka zdrowia, uzależnienia 

Pomoc społeczna 

Wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej 

Ratownictwa i ochrony ludności: 

Wspieranie kultury fizycznej 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Rozwój kultury fizycznej i sportu 

Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości 

Pomoc społeczna (prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, dystrybucja żywności) 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Podtrzymanie tradycji narodowej 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wraz z utrzymaniem boiska przez klub sportowy 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu sanitarnego oraz stacji socjalnej 

Przedsięwzięcia związane z kultura romską 

Usług opiekuńczych 

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistyczna 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży 

Ochrona zdrowia i przeciwdziałania patologiom - działalność samopomocowa na rzecz 
trzeźwych alkoholików 

Pomoc społeczna - udzielenie schronienia dla bezdomnych 

Przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji 
wolnego czasu dzieci i młodzieży 

Prowadzenie świetlic, klubów, zajęć warsztatowych dla dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych 
wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną 

Działalność kulturalna na rzecz mieszkańców miasta 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej 

Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w wybranych dyscyplinach sportowych 

Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących 
podopiecznymi MOPS, w miejscu zamieszkania 

Profilaktyka alkoholowa 

Powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci upośledzonych umysłowo w ramach 
obowiązku szkolnego 

Akcja letnia „Wakacje” - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 



 

126 
 

 

W zakresie opieki społecznej 

Pielęgnacja pomników przyrody 

Organizacja zawodów sportowych 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Działania na rzecz osób starszych 

Działania dot. Pieczy zastępczej 

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez 
prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach 

Programy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 

Turystyki i krajoznawstwa 

Sportowe i kulturalne 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo - 
wychowawczych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ... 

Organizacja imprez kulturalnych 

Zadania z zakresu ochrony ludności 

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności na terenie Gminy 
Rozprza. Uczestnictwo lokalnej społeczności w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych 
o różnym zasięgu 

Organizacja i przygotowanie uczniów z terenu gminy Rozprza do zawodów szkolnych, 
gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem 
powiatowych imprez sportowych. Organizacja, Spartakiady 6–latków” oraz Spartakiady dla 
uczniów klas I-IV” z terenu gminy 

Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie 
– piłka nożna 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i 
dorosłych oraz przygotowanie jej do występów 

Rozpowszechnianie tradycji lokalnych i regionalnych oraz organizowanie i przygotowanie dla 
mieszkańców Gminy Rozprza wystaw i imprez kulturalnych 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach 

Zadania związane z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Zadania z zakresu kultury i sportu 

Integracja i rozwój aktywności osób niepełnosprawnych 

Rozwój aktywności seniorów 

Upowszechnianie kultury fizycznej 
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Działania promujące ochronę zdrowia 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 

Działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek 

Realizacja zadań publicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( nauka śpiewu, gry na 
instrumentach muzycznych) 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Promocja i turystyka 

Kluby sportowe 

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

Upowszechnianie sportu - teren gminy, różne dyscypliny sportowe 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Ratownictwo i ochrona ludności 

Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Ratownictwo i ochrona ludności 

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

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

Świąteczna pomoc - paczki 

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 

Dożywianie podopiecznych MOPS w Tarnowie 

Zapewnienie schronienia bezdomnych 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

Prowadzenie domu pomocy społecznej 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna 

Realizacja usług opiekuńczych 

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka edukacyjno-wychowawczego 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze 

Organizacja zajęć profilaktycznych w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej 

Prowadzenie Klubu abstynenta dla osób uzależnionych 

Rozwój kultury fizycznej 
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Zdrowotne 

Środowiskowy dom samopomocy 

Organizacja i udział w obchodach świąt państwowych 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Upowszechnianie sportu i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

Nauka pływania 

Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Z zakresu oświaty 

Udział w imprezach i turniejach sportowych 

Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt w Miłocicach”. 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz 
tenisa stołowego. 

Liczba odpowiedzi: 460 
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Załącznik nr 6 

Odpowiedzi do pytania: Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź % Liczba 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1,32% 3 

Uchwała rady gminy 0,88% 2 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0,88% 2 

Uchwała przyjmująca program współpracy z 29 października 2013 

Uchwała rady gminy xxxii/219/2013 

Program współpracy Gminy Kamionka Wielka z Organizacjami Pozarządowym 

Art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (dz. U z 2010r nr 234, poz.1536) zwanej dalej ustawą oraz uchwały nr 
xxxv/249/13 rady gminy Dywity z dnia 28.11.2013 roku w sprawie uchwalenia „rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2014” 

Uchwała nr xxxvi/242/2013 

Uchwała nr xxxvii/233/2013 

Uchwały NR LIX/379/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 

Uchwała nr XXXII/172/13 Rady Gminy Konopnica z dnia 29.11.2013 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Uchwała nr XXXVIII/75/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 21.11.2013r 

Uchwała Rady gminy nr 

Uchwała XXXVI /402/13 Rady Miasta Zielonka w sprawie Programu współpracy organów 
samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w 2014r. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Program współpracy (uchwała Rady gminy jak wyżej) 

Uchwała Nr XVII/135/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 października 2011 r. W sprawie 
przyjęcia Programu Współpracy Miasta Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014 

Uchwała rady gminy nr xxiii/185/13 

Uchwala XXV/199/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2013 r. 

Uchwała Rady Powiatu nr XXVIII/197/2012 z dnia 29 listopada 2012 

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/230/2013 z 04.12.2013r. 

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/165/13 z 30 grudnia 2013 r 

Uchwała nr XXX/270/2013 z 22.10.2013 

Ustawa 

Zarządzenie prezydenta miasta Sieradza nr 248/2013 
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Uchwała Rady Gminy Wilków nr L/172/2013 z dnia 26.11.2013 r. 

Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopada 2013 roku - 
corocznie program współpracy 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujściu Nr XVIII/144/2012 z 2012 r. R 

Uchwała rady powiatu xl/190/2013 

Uchwała RG nr XVII/135/12 z dnia 23.11.2014 

Uchwała XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2013 roku w 
sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

Uchwała nr XLII/289/2013 Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia 26 listopada 2013 

Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 listopada 2013 r. W sprawie 
uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami Pozarządowymi w 2014 
r." 

Na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Rady Gminy z dnia 27.11.2013 r 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie 
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Uchwała Nr XXVII/341/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 listopada 2013r. 

Uchwała RM nr 354/XXXIX/2013 z 28.11.2013 r. 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/333/13 z 2013 z dnia 19 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr XXXV/438/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. W sprawie 
Programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 

Uchwałą Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2011r. 

Uchwała nr xiv/91/2011 rady gminy nowy Korczyn 

Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 29.11.2013 r. 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/306/2013 z 2013r. 

Uchwałą Nr XLVI/320/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12 listopada 2010 r. 

Uchwała nr BR.0007.10.68.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 października 2012r. 

Zarządzenie nr 759/2012/P z Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2012 roku. 

Program współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Złotoryja nr XXV/206/2013 z dnia 31.01.2013r.. 

Uchwała Nr 71/14 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2014 

Uchwała Nr XXXV/515/2013 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2013 r. W sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 

Uchwała nr xxxii/270/2013 

Zarządzenie nr 91/2013 Wójta Gminy Żyraków z 19 grudnia 2013r. 

573/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. W sprawie: przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
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prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz Zarządzenie Nr 663/2013 w 
sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2014 roku realizacji zadań 
publicznych Miasta Rybnika 

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewie nr XL/257/13 z dnia 28.11.2013 r. W sprawie przyjęcia 
"Rocznego programu współpracy Gminy Gniew...." 

Uchwała Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXX/64/2013 z dnia 20 listopada 2013r. 

Uchwała Nr XXXVII/235?2013 Rady Gminy Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego 

Uchwała Nr XXXIV/267/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2013” 

Program współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 

Uchwała w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Uchwała nr LI/598/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 listopada 2013 r. W 
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi ...; 
Zarządzenie Nr 0050.23.2014 z dnia 11 marca 2014 r. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji ... 

Uchwała Nr XLIV/235/14 Rady Gminy Świdnica z 12 marca 2014 r. 

Uchwała Rady Powiatu w Lublińcu nr 420/XXV/2013 z 13.11.2013 r. 

UCHWAŁA NR 393/2013 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. W 
sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej- 
prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2014 

Uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XXVII/226/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. 

Uchwała RM XXVIII/238/2013 z 18.12.2013 

Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLII286/2013 z dnia 29 października 2013 roku w 
sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2014,uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego XLIII/292/2013 z dnia 26 
listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego 
Powiatu gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 

UCHWAŁA Nr XLI/367/2013 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 18 listopada 2013 roku 

Ustawa, RPW 

Uchwała Rady Gminy Rokietnica nr XLII/370/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku 

Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLII/365/13 

Uchwała Nr XXIV/259/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 października 2013 roku 

Uchwała nr XXIX/222/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 października 2013 r. 

Uchwała Nr XXX/287/13 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 roku 

Uchwała Nr XLI/322/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 listopada 2013 r. 

Zarządzenie burmistrza susza 
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Program współpracy (uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2013 r. 

Uchwała nr XXX/186/2013 rady gminy Rybczewice z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie 
uchwalenia programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2014 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o pomocy społecznej 

Uchwała Nr 58/VIII/2011 RG Przyrów z 10.11.2011 roku w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 
2012-2014 

Uchwała Rady Gminy Szczaniec XXXVII/222/13 z dnia 27.11.2013 r. 

Uchwała rady Powiatu Stargardzkiego jw. 

Uchwała Nr XXXIII/251/13 Rady gminy Babiak z dnia 6 grudnia 2013 r. W sprawie uchwalenia 
programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014 r. Przy powierzaniu nie ma problemów, raczej jest za 
mało środków aby zaspokoić wszystkie potrzeby w tym zakresie 

Brak podstawy prawy prócz zapisów Ustawy odpisów 

Uchwała Nr XLV/318/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 roku 

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/153/13 z dnia 23 października 2013roku 

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/148/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. 

Uchwała Rady Gminy Serniki z dnia 28 listopada 2013 roku 

Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2014r z dnia 20.01.2014r 

Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/334/10 z dnia 24 września 2010 r. 

Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. W sprawie 
uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku. 

Uchwała Nr XLVII/436/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013 r. W sprawie 
Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. 

Uchwała Nr XLVI/265/13 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Gminy Biłgoraj z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

Uchwała nr XLIII/413/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 
r. W sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 

Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 października 2013 roku 

Uchwała Nr XXXIX-344/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie: przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

Uchwała Rady Gminy nr XX z 2013r. 

Podstawą stosowania instrumentu jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, aczkolwiek Starostwo Powiatowe w Bytowie zamieszcza informacje o możliwości 
stosowania tego instrumentu co roku w Rocznym programie współpracy. 

Uchwała NR XXXVI/400/13 

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 609/2014 Zarządu Powiatu 
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Białostockiego z dnia 6 marca 2014 r. 

Uchwała Nr XXIV/164/2013 z dnia 10 października 2013 w sprawie uchwalenia programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013 r. XXXIV/351/2013 w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2014 r. 

Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 04 marca 2014 r. 

Zarządzenie Wójta nr 443/2014 z dnia 28 stycznia 2014r 

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. 

Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 20 listopada 2013 roku 

Uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2013 roku w 
sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uchwała nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z 25.11.2013 r. W sprawie uchwalenia 
"Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014" 

Uchwała Rady Miejskiej xxix/223/12 

Uchwała Rady Gminy nr XXXII/245/13 z dnia 29.11.2013 

Uchwała Nr XLIII/290/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. W sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2014” 

Uchwała rady gminy Marciszów nr lvi/294/2010, uchwała rady gminy Marciszów nr xlii/208/2013 

Uchwała nr XLIII/357/13 Rady Gminy Świerklaniec z 29.10.2013 r. 

Oczny program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Nr XXVI/143/2012 RM w Sycowie z dnia 29 listopada 2012 r. W sprawie uchwalenia 
wieloletniego Programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2016w 
sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. 

Załącznik do uchwały Nr XXVI / 237 /201 3 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 
201 3 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2 01 4 

Uchwała Rady Powiatu Tureckiego XXXI/234/2013 z dnia 25.10.2013 r. W sprawie uchwalenia 
programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2014 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/204/13 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 22 listopada 2013r. 

Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2013 r. 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/351/2013 z dnia 30 listopada 2013r. 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2013 z 5.12.2013 r. 

Uchwała nr xxvi/180/2013 rady gminy Ludwin 

Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2014 rok - Załącznik do uchwały Nr XLIII /574/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 
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listopada 2013 r. 

Uchwała Zarządu Powiatu nr 701/2014 

Uchwała Nr III/15/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 
Gminę Moszczenica 

Uchwała nr xxxii/104/13 

Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2014 r. 

Uchwała NR XXXVIII/707/13 RM Chorzów w sprawie Programu Współpracy na 2014 rok Miasta 
Chorzów z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalność pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr LIII/287/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie 
Programu współpracy w 2014r. Gminy Kożuchowe z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami 

Uchwała Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 5 listopada 2013 r. W sprawie przyjęcia rocznego 
programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 

Uchwała Rady Gminy Trzebieszów Nr XXI/150/13 z dnia 08.11.2013 r. 

Uchwała Nr XLI/265/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2013 r. W sprawie 
uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Określają to ustawy o pomocy społecznej i pieczy zastępczej 

Uchwała nr xxxii/286/13 

Uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. W 
sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

Uchwała Nr XLI/517/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2013 r., zarządzenie 
nr 445/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 listopada 2013 r. 

Zarządzenie Nr 166/VI/2012Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 

Uchwała nr XXXIX/501/13 Rady Miasta Piły z dnia z 26 listopada 2013 r. W sprawie Programu 
współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
2014 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo nr 95.2013 z 10.12.2013 r. 

Brak 

Uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXI/398/2012 

Uchwała Rady Miasta Opola z dn. 24.10.2013 r. 

Zarządzenie prezydenta 2907/2012 z dnia 13 lipca 2012 

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmowany na dany rok 

Ustawa o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, roczne plany współpracy 

Uchwała Rady Miasta nr LVIII.488.2013 z 2013 roku 

Uchwała nr XXXIX/345/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.10.2013 w sprawie Programu 
Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2014 
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

UCHWAŁA Nr XLVI/235/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2013 r. 

Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 04.03.2014 r. W sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, http://www.stawiguda.pl/news/356/otwarty-konkurs-ofert 

Uchwała Rady Gminy Obsza Nr XXVI/164/13 z dnia 29 listopada 2013 r. 

Uchwała XXXVII/399/13 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art 19a ust 5 

Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

Uchwała rady gminy xxiv/281/2013 

UCHWAŁA NR XXXVI/236/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 29 listopada 2013 r. 
W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała Nr XIII.79.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze ws. Określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego Gminy Twardogóra w zakresie tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu 

Nie posiadamy takiego dokumentu 

Zarządzenie Nr 510/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2012 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, program współpracy z NGO 

Uchwała rady Miejskiej w Radkowie Nr L/351/13 z dnia 28 listopada 2013 

Uchwała nr XLVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 listopada 2013 r. W 
sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2014 - 2016". 

Uchwała RGXXVII/237/13 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Waśniów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015” uchwalonego Uchwałą Nr XV/72/2011 
Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011 r 

Uchwałą Nr RG.0007.67.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 roku. 

Uchwała Rady Miejskiej 

Uchwała Nr XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10.12.2013 r. W sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. 

Uchwała Rady Miejskiej w Rynie nr XXXIV/285/13 z dnia 27.11.2013r. 

Uchwała nr XXV Rady Miejskiej w Szepietowie w sprawie rocznego programu współpracy 
Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi z dn. 29.10.2013 r. 

Uchwała Nr XL/253/2013 Rady Miejskiej z 2013 r. 

Uchwała Nr XIX/258/11 z dnia 29 listopada 2011 r. 

27 listopada 2013 r. W sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki 
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Uchwała RMŻ nr XXXIX/296/13 z dnia 28 listopada 2013 r. 

Art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Uchwała Nr XLV/535/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 listopada 2013 

Uchwała Nr 0007.230.2013 Rady Gminy Przykona z 30.10.2013r. 

Uchwała Nr XLVI/307/2013 Rady Powiatu w Myszkowie z dn. 27.11.2013r w sprawie 
uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 

Uchwala RG nr 385/XXXIX/2013, 

Uchwały Nr XXXIX/276/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2013 roku w sprawie 
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2014 roku oraz Uchwały Nr XLI/291/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 
2013 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 
2013 r. W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2014 roku 

Uchwała Nr XXVII/68/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 5 listopada 2013 roku 

Uchwała Nr XLVIII/1058/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie 
przyjęcia programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 

Uchwała budżetowa na 2014 r. 

Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 31.12.2013 Wójta Gminy Radoszyce 

Uchwała XXIX/157/13 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24.10.2013 r. 

UCHWAŁA Nr XXIX/247/13 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 14 listopada 2013 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

Uchwała nr XLI/957/2013 RM Katowice z dnia 30.10.2013 

Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 roku 
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2014 rok. 

Uchwała nr liv/359/13 rady miejskiej Trzcianki 

Uchwała rady gminy nr xxxix/204/2013 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Uchwała nr XXXVII/531/2013 Rady Miejskiej z 29 października 2013 r. 

Uchwała Nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr 353/XXXII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 listopada 2013r. 

Uchwała nr XLIV/284/13 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Włodawa z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014r. 

Jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada - Uchwały. W roku 2013 przyjęto 
Uchwała Nr XXXII/347/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2013 r. W sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniego 
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Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014 

Uchwała Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 w sprawie 
Programu Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 

Ustawa o pożytku publicznym, uchwala o przyjęcie Programu współpracy oraz zarządzenie 
wójta o ogłoszeniu konkursu 

Uchwała Rady Gminy nr XXVII/179/13 oraz zarządzenie wójta gminy o ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała - coroczne Programy współpracy 

Uchwała Nr XL/362/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, Zarządzenie Nr 177 /2013 Burmistrza 
Rzgowa z dnia 3 grudnia 2013r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie 
realizacji zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ustalenia regulaminu konkursu 

Uchwała Nr XXIII/168/13 Rady Gminy Orla z dnia 24 Grudnia 2013 r. W sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy gminy Orla w 2014 r. Z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

Są to roczne programy współpracy - aktualny Uchwała Nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w 
Barcinie z dnia 25 października 2013 r. W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2014 rok. 

UCHWAŁA NR XXXVI/244/13 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ z dnia 27 listopada 
2013 roku 

Uchwała nr XXXV/369/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26.09.2013 r. W sprawie uchwalenia 
Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2014 

Uchwała Rady Gminy Marianowo Nr XXIX/216/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
"Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 

Uchwala rady miasta 

Uchwała Nr 49/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2013r. 

Uchwała Nr XXXIII-250/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 listopada 2013 r. W sprawie: 
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. 

UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY GMINY W OSJAKOWIE z dnia 29 listopada 2013 roku 

Uchwała Rady Gminy nr XX/196/13 w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 
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Liczba odpowiedzi: 227 

 

Załącznik nr 7 

Odpowiedzi do pytania: W jaki sposób dokonujecie Państwo oceny efektów wykorzystania 
środków w ramach tego instrumentu (POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH)? - 
w inny sposób (prosimy określić jaki?) 

 

Odpowied ź % Liczba 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 0,41% 1 

Bieżący monitoring 0,41% 1 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu 
leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

0,41% 1 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu płockiego 
z organizacjami pozarządowymi 2011 - 2015 

0,41% 1 

Kontrola na miejscu realizacji zadania 0,41% 1 

Powszechny odbiór społeczny 0,41% 1 

Faktury 0,41% 1 

Monitorowanie programu współpracy 0,41% 1 

Liczba odpowiedzi: 8 
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Załącznik nr 8 

Odpowiedzi do pytania: Jakiego rodzaju problemy pojawiają się w POWIERZANIU REALIZACJI 
ZADAŃ PUBLICZNYCH? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Brak 21,69% 36 

Brak 4,82% 8 

Brak problemów 4,22% 7 

Nie dotyczy 3,61% 6 

Nie ma problemów 1,81% 3 

Nie ma problemu 1,20% 2 

Brak uwag 1,20% 2 

Brak problemów. 1,20% 2 

Nie dotyczy 1,20% 2 

Nie występowały 1,20% 2 

Żadne 1,20% 2 

Nie występują 1,20% 2 

Rozliczenie wkładu własnego tj. Pracy wolontariuszy - udokumentowanie 

Niższa konkurencyjność tych ofert w porównaniu z ofertami, które mają wkład własny 

Zbyt małe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w stosunku do liczby oferentów 
(wiele ciekawych pomysłów, dla których nie ma finansowania) 

Nie widzę problemu 

Trudności w prawidłowym rozliczaniu zadania 

Problemy nie występowały 

Przy powierzaniu nie ma problemów, problem jest z wysokością środków na te zadania, jest ich 
zbyt mało żeby zaspokoić wszystkie potrzeby w tym zakresie. 

Nie dostrzegamy żadnych problemów. 

Nie pojawiają się problemu z powierzaniem realizacji zadań publicznych 

Problemy organizacji w napisaniu poprawnej oferty i poprawnego sprawozdania 

Malo środków finansowych w budżecie gminy, które mogą być wykorzystane na ten cel. 

Terminowe rozliczenie dotacji 

Większe potrzeby finansowe. 

Problemy pojawiają się przy rozliczaniu środków 

W ogłoszonym przez nas konkursie złożona tylko 1 oferta 

Poprawne rozliczanie dotacji przez podmioty dotowane. 

Rozliczenie zadania pod względem prowadzonej przez dane stowarzyszenie księgowości, 

Możliwości finansowe samorządu 
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Brak problemu 

Brakiem środków takich aby zaspokoić organizacje 

Nie wystarczające środki 

Dotychczas nie pojawiły się problemy 

Niedostateczne przygotowanie wykonawców 

Zbyt krótka współpraca w tym trybie aby ocenić problemy 

Trudno określić 

W małych gminach konkursy organizowane są pod konkretne organizacje pozarządowe, które 
wychodzą z założenia, ze wręcz zadaniem gminy jest udzielanie dotacji, a składanie ofert jest 
według nich niepotrzebne 

Dokumenty druk ofert i sprawozdania nie są dostosowane do rzeczywistości 

Problemy ze sprawozdawczością i księgowością 

Bez większych problemów / jedynie tempo -terminy-przekazywania środków / 

Jedynie zbyt mała kwota środków w budżecie w stosunku do oczekiwań poszczególnych 
klubów sportowych. 

Nie mamy problemu z organizacjami, którym powierzana jest realizacja zadań publicznych. 

Problemy z udzielaniem dotacji oddziałom terenowym bez osobowości prawnej; błędy w 
sprawozdaniach i rozliczeniu dotacji 

Główny problem to opracowanie przez organizację pozarządową prawidłowego harmonogramy 
realizacji zadania oraz prawidłowej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w 
szczególności gdy zadanie realizowane jest przez dłuższy okres czasu, np. 6 – 10 miesięcy. 

Nie stwierdzono problemów 

Nie pojawiają się problemy 

Zaangażowanie ze strony Miasta zbyt wysokich środków finansowych 

Zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczana na w/w cel. 

Sprawozdania 

Raczej nie ma problemów 

Procedura składania ofert, otrzymania dotacji i jej rozliczenia jest za bardzo szczegółowa i 
rozbudowana, co zniechęca potencjalnych beneficjentów do składania ofert. 

Dotychczas nie pojawiły się problemy. 

Nie stwierdzono. 

Rozliczenie dotacji przez podmioty realizujące powierzone zadanie 

- Wykorzystanie części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 

Nie występują 

Żadne problemy 

Niewystarczające środki finansowe 

Dotychczas brak problemów 

Nie stwierdziliśmy większych problemów. 

Problemy z rozliczeniem dotacji w sytuacji kiedy nie ma wkładu własnego 

Nie odnotowaliśmy problemów, nie zgłoszono 
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Brak możliwości prawnych dofinansowania zadania w trakcie realizacji zadania już 
realizowanego w formie powierzenia. 

Nie było 

Nie pojawiły się problemy 

Mała ilość organizacji pozarządowych na terenie gminy 

Problemy formalne - podmioty mają problemy z dokumentacja sprawozdawczą 

Duża ilość podmiotów składających oferty 

Niewystarczająca wysokość środków finansowych na powierzanie zadań publicznych 

Nie występują większe problemy 

Nie pojawiają się 

Brak wystarczającej liczby środków 

Zbyt niska kwota dofinansowania 

Nie pojawiają się żadne problemy 

Organizacje mają problemy z właściwym przygotowaniem sprawozdań finansowych. 

Organizacje mają problemy z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji finansowej realizacji 
zadania oraz z prawidłowym wydatkowaniem otrzymanej dotacji 

Błędy merytoryczne i formalne w przedkładanych ofertach oraz w sprawozdaniach z realizacji 
zadania 

Duża sprawozdawczość, zbyt wiele dokumentów potwierdzających realizację zadań 
publicznych 

Nie pojawiają się znaczące problemy mające wpływ na rozliczenie dotacji 

Nie ma nic szczególnego, co odróżni pojawiające się problemy przy rozliczaniu zadań, które 
powierzono, czy udzielono wsparcia. 

 jeśli już to najczęściej błędy rachunkowe. Jest to o tyle łatwiejszy instrument, że NGO tylko 
rozlicza dotację. 

Nie wystąpiły problemy. 

Nie zauważamy 

Problemy z rozliczeniem środków 

W trakcie realizacji zada powierzonych pojawiają się wkłady finansowe lub osobowe wnoszone 
przez organizacje 

Kwestie formalne, dokumentacja itp. 

Nie ma problemów 

Poziom wysokości dotacji jest zbyt niski 

Nie stwierdzono problemów 

W zasadzie nie ma problemów 

Organizacje proszą o szybsze ogłoszenie konkursu ( krótszy termin niż 21 dni) 

Nieznajomość obowiązujących przepisów prawnych przez organizacje pozarządowe ubiegające 
się o powierzenie zadań. 

Zbyt mała ilość przeznaczonych środków, a duże potrzeby, 

Sprawozdawczość 
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Niska świadomość organizacji o zasadach udzielania dotacji 

Niski poziom składanych ofert 

 brak rozeznania potrzeb lokalnego środowiska 

 powtarzalność zadań opisywanych w ofertach 

Nie stwierdzono 

Liczba odpowiedzi: 166 

 

Załącznik nr 9 

Odpowiedzi do pytania: Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Pomoc społeczna 4,86% 7 

Prowadzenie domu pomocy społecznej 2,08% 3 

Pomoc społeczna 1,39% 2 

Świadczenie usług opiekuńczych 1,39% 2 

Organizacji całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle 
somatycznie chorymi w formie domu pomocy społecznej 

Opieka nad zwierzętami 

Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, niezbędnego ubrania w ośrodku wsparcia dla 
bezdomnych mężczyzn 

Zadania w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

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

Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, 
konkursy i warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych przedsięwzięć 
interdyscyplinarnych. 

Organizacja imprez o zasięgu międzynarodowym 

Prowadzenie ŚDS 

Gospodarka odpadami 

Zadania inwestycyjne- budowa dróg boiska itp. 

Z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenia usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Wspieranie projektów artystycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach współpracy 
kulturalnej z zagranicą, w szczególności współrealizowanych z miastami partnerskimi. 

Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice 

Prowadzenie działań ukierunkowanych na poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Zapewnienie w Domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
całodobowej opieki osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 
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Wspieranie działań mających na celu integrację i reintegrację zawodową i społeczną wśród 
młodzieży i dorosłych. 

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

Pomoc społeczna, profilaktyka alkoholowa 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy 

Program socjalno-edukacyjny dla osób uzależnionych, bezdomnych, niepełnosprawnych 

Poradnictwo specjalistyczne 

Praca socjalna 

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia 

Prowadzenie DPS-u dla kobiet 

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych 

Działania na rzecz niepełnosprawnych 

Pomoc społeczna - noclegownie 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

Zadania z zakresu pomocy społecznej 

Prowadzenie powiatowego centrum informacji turystycznej 

Prowadzenie gnieźnieńskiej kolei wąskotorowej 

Rodzinny dom dziecka 

Wsparcie dzienne 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Prowadzenie placówek w zakresie polityki społecznej 

Prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu 

Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia 

Kultura fizyczna 

Mieszkania readaptacyjne dla kobiet i matek z dziećmi 

Wydawanie ciepłych posiłków 

Kompleksowa pomoc w wychodzeniu z bezdomności 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Poradnictwo prawne 

Wolontariat, centrum wspierania NGO 

Sport 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
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Kultura 

Ochrona zdrowia 

Zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu opieki dzieciom całkowicie 
lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Wsparcie dla osób bezdomnych Mój 
dom" - 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 

Pomoc społeczna osobom wykluczonym 

Pomoc społeczna 

Kultura 

Sport 

Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

Wspieranie osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci 
i młodzieży. 

Wspieranie rodziny oraz zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

Realizacja usług opiekuńczych 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic) 

Prowadzenie i utrzymanie świetlicy profilaktycznej, jadłodajni dla osób z rodzin z problemem lub 
zagrożonych uzależnieniem, w tym zapewnienie dziennego pobytu osobom korzystającym z 
noclegowni. 

Pomoc społeczna (prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, prowadzenie schroniska 
dla mężczyzn, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, prowadzenie jadłodajni,, 
prowadzenie łaźni, prowadzenie punktu pomocy osobom nietrzeźwym i schroniska dla kobiet) 

Zadania z zakresu pomocy społecznej 

Udzielanie porad prawnych rodzinom z problemem uzależnienia, ofiarom przemocy w rodzinie. 

Prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi, prowadzenie zajęć w grupach 
samopomocowych oraz realizacja programów profilaktycznych, w tym: programów 
profilaktyczno–terapeutycznych, organizowanie imprez promujących styl życia bez alkoholu i 
innych środków uzależniających. 

Prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu sanitarnego oraz stacji socjalnej 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zad. Zlecone z zakresu adm. Rządowej 

Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie całodobowej opieki i 
wychowania dla 30 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Przeciwdziałanie przemocy wśród nieletnich 

Wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki 

Organizacja i prowadzenie na terenie Płocka świetlic miejskich 

Prowadzenie punktów konsultacyjnych, w których będą udzielane mieszkańcom Płocka porady 
z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 
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Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich 
szans w ramach pomocy społecznej 

Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej Miasta Płocka w zakresie profilaktyki 
uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 
przemocy w rodzinie 

Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej 

Zapewnienie opieki dla dzieci w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

Pomoc społeczną 

Zadania z dziedziny pomocy społecznej 

Sport 

Kultura, edukacja 

Ochrona i promocja zdrowia 

Promocja i profilaktyka zdrowotna 

Działania na rzecz bezdomnych zwierząt 

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego 

Wspieranie działalności w zakresie udzielania schronienia i wyżywienia osobom tego 
pozbawionym 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu 

Wspieranie zapewnienia wyżywienia osobom ubogim 

Pomoc społeczne - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

Zadania zakresu pomocy społecznej 

Placówki dziennego wsparcia 

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
zakresie zmniejszania rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem i 
uzależnieniem od alkoholu 

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie zmniejszania 
rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych; 

Prowadzenie ośrodka wsparcia rodziny 

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Prowadzenie świetlic środowiskowych 

Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Zadania z zakresu opieki społecznej i zdrowia 

Kultura i sztuka, np. Organizacja cyklicznych imprez 

Pomoc społeczna, np. Prowadzenie ośrodków, programów działań 

Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej 

Prowadzenie domów pomocy społecznej 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Usługi opiekuńcze 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Promocji i organizacji wolontariatu 

Ekologii i ochrony zwierząt 

Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej 

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka 

Dotacja dla klubów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

Wspieranie prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego w formie działań informacyjno-
doradczych, szkoleń oraz wsparcia dla nowopowstałych organizacji pozarządowych 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych 

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Realizacja usług opiekuńczych 

Prowadzenie domu pomocy społecznej 

Wszechstronna pomoc bezdomnym 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy 

Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Program reintegracji kobiet z 
dziećmi 

Liczba odpowiedzi: 144 
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Załącznik nr 10 

Odpowiedzi do pytania: 3f) Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź  

Uchwała Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Ustawy 

Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 listopada 2013 r. W 
sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2014 r." 

Zarządzenie nr 759/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2012 roku 

Zarządzenie Nr 303/11 Burmistrza Biskupca z dnia 18 października 2011 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej obejmującego świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

Uchwała Rady Gminy w sprawie WPF 

Uchwała nr XXXII/172/13 rady Gminy Konopnica z dnia 29.11.2013 

Program Współpracy Uchwała nr XXXVIII/377/2013 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 
listopada 2013 roku 

Uchwała nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (dz. U. Z 2013 r., poz.182 z 
późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 
późniejszymi zmianami) 

Zarządzenie nr 105/2012 

Uchwały Nr XXXVIII/468/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 

Uchwała nr XLI/957/2013 Rady Miasta Katowice i Zarządzenie nr 1853/2013 Prezydenta 
Miasta Katowice 

Ustawa o pomocy społecznej, Umowa z dn. 22.12.2010r pomiędzy Powiatem 
Myszkowskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek dotycząca powierzenia realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

Uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2013 roku w 
sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XLI/524/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

Uchwała nr xxxvi/242/2013 

Zarządzenie prezydenta miasta Sieradza nr 242/2013 

Zarządzenie burmistrza susza 

Uchwała XXVI/159/2012 rady Powiatu gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2012 r. W 
sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na lata 2013-2015 

Uchwała nr 232/XXXII/2005Rady Powiatu w Kutnie z dnia 4 marca 2009 r. W sprawie 



 

148 
 

 

Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta 
Kalisza z organizacjami pozarządowymi... 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o pomocy społecznej 

UCHWAŁA Nr XLI/367/2013 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 18 listopada 2013 roku 

RPW, uchwała RM Zabrze np. Nr XXX/459/12 

Uchwała nr LI/598/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 

Uchwał Nr XXXV/202/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 listopada 2013r. 

Uchwała Nr XLVIII/334/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 roku 

Ustawa 

Uchwała Rady Powiatu w Nysie Nr XXX/397/13 z dnia 29 listopada 2013r. 

Brak podstawy prócz Ustawy  

Uchwała nr 179/XXXV/2012 Zarządu Powiatu w Lublińcu z 25.01.2012 r. 

Podstawą stosowania instrumentu jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, aczkolwiek Starostwo Powiatowe w Bytowie zamieszcza informacje o 
możliwości stosowania tego instrumentu co roku w Rocznym programie współpracy. 

Uchwała Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXIX/204/2013 

Stosowanie umów wieloletnich określa art. 16 pkt. 3 ustawy o wolontariacie, natomiast 
wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 - 2018 
uchwalony został uchwałą nr 165/xxxii/13 rady miasta Zambrów z dnia 29 października 
2013 r. 

Właściwa uchwała RM - roczny program współpracy z NGO 

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/295/2013 z 29.10.2013 r. 

Zarządzenie Nr 510/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2012 r. 

Brak 

ORG.199/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZ Ę STOCHOWY Z 
ORGANIZACJAMI POZARZ Ą DOWYMI na lata 2011-2015 stanowiący załącznik do 
Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. 

Zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. W 
sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej 
Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu 

Uchwała nr XLIX/623/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 października 2013 roku w 
sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2016 

Uchwała Nr XXX/193/12 z dnia 29 listopada 2012 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie oraz wieloletnie programy 
współpracy 

Zarządzenie prezydenta 3463/2012 z dnia 30 października 2012 

Uchwała nr 159/413/13 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w 
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sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 tj. Prowadzenia w okresie od 1 
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku pięciu ponadgminnych placówek wsparcia 
dziennego, funkcjonujących w formie świetlic, łącznie dla 125 dzieci i młodzieży w 
przedziale wiekowym 6 – 16 lat wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tego zadania; 
2. Uchwała nr 159/414/13 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w 
sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu 
Wielickiego na lata 2014-2016 w dziedzinie pomocy społecznej tj. Prowadzenia w okresie 
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku dwóch Ponadgminnych Środowiskowych 
Domów Samopomocy łącznie dla 50 osób upośledzonych umysłowo, osób przewlekle 
psychicznie chorych i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych.; 3. Uchwała nr 159/415/13 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 13 grudnia 
2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 
Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 w dziedzinie pomocy społecznej tj. Prowadzenia w 
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku trzech Ponadgminnych Domów 
Pomocy Społecznej; 4. Uchwała nr 159/412/13 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 13 
grudnia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 tj. Prowadzenia w 
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku dwóch placówek opiekuńczo 
wychowawczych, łącznie dla 44 dzieci powyżej dziesiątego roku życia. 

Uchwała Rady Miasta nr LVIII.488.2013 z 2013 roku, uchwała Rady Miasta nr 
LIX.501.2013 z 2013 roku 

Uchwała Rady Miasta Opola z dn. 24.10.2013 r. 

Uchwała nr XXXIX/345/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29.10.2013 w sprawie 
Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2014 

Uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XXXI/234/2013 z dnia 25.10.2013 r. W sprawie 
uchwalenia programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2014 

Uchwała Nr 670/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy .......... Na 2013 rok z dnia 29 października 2013 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

UCHWAŁA NR XXVIII//336/2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z 18 września 2013 r. 
W sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta i G miny Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 
- 2016 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/580/02 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Uchwała Rady Miejskiej w Tyczynie jak we wcześniejszej uchwale 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Programy współpracy 

Lokalny program pomocy społecznej 

„Wieloletni program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na lata 2013-2015”, przyjęty uchwałą Nr XXVIII/389/2012 Rady Miejskiej w 
Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. 

Uchwałą Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z 25 .11.2013 r. 
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Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Nr LVI/294/2010 Rady Gminy Marciszów z dnia 309 czerwca 2010 r. W sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektu aktów prawa miejscowego i 
aktów normatywnych z Rady Pożytku Publicznego Gminy Marciszów, Uchwała Rady 
Gminy Nr XLII/208/13 z dnia 28 listopada 2013r. W sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Określają to ustawy o pomocy społecznej i pieczy zastępczej 

Uchwała Zarządu Powiatu 

Uchwała NR XXXVIII/707/13 RM Chorzów w sprawie Programu Współpracy na 2014 rok 
Miasta Chorzów z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Nr XLVIII/1058/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. W 
sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 
roku 2014 

Liczba odpowiedzi: 70 
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Załącznik nr 11 

Odpowiedzi do pytania: W jaki sposób dokonujecie Państwo oceny efektów wykorzystania 
środków w ramach tego instrumentu (UMOWY WIELOLETNIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
PUBLICZNYCH)? - w inny sposób (prosimy określić jaki?) 

Odpowied ź % Liczba 

Faktura 1,30% 1 

Bieżący monitoring 1,30% 1 

Rozliczenie dotacji 1,30% 1 

Kontrola merytoryczna 1,30% 1 

Procedura kontroli na podstawie zarządzenia kierownika mops w sprawie 
przyjęcia planu kontroli stanu realizacji zadań zleconych organizacjom . 

1,30% 1 

Stosujemy te same zasady oceny co w rocznych projektach konkursowych 1,30% 1 

Liczba odpowiedzi: 6 

 

Załącznik nr 12 

Odpowiedzi do pytania: 3i) Jakiego rodzaju problemy pojawiają się w stosowaniu UMÓW 
WIELOLETNICH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH? 

Odpowied ź % Liczba 

Brak 22,22% 12 

Brak problemów 9,26% 5 

Nie dotyczy 7,41% 4 

Brak 3,70% 2 

Trudno na kilka lat przewidzieć tendencje cenowe 

Za dużo biurokracji. 

Nie występują problemy 

- Liczne zmiany w kosztorysach 

Zmiany w przepisach prawa wprowadzane w trakcie trwania umów wieloletnich, które wymagają stosownych aneksów. 

Jedynym problemem jest trudność w precyzyjnym ustaleniu kosztów realizacji projektu przez organizacje  

Dotychczas nie wystąpiły problemy 

Dokumenty druk ofert i sprawozdania nie są dostosowane do rzeczywistości 

Terminy transz 

Aneksowanie umów w związku ze zmiana wysokości dotacji, algorytmu czy liczby korzystających osób 

Rozliczenie dotacji 

Trudno określić 

Do realizacji umów wieloletnich powinny być uchwalane Programy Współpracy na kilka lat oraz uchwały intencyjne dla 
kierownika jednostki - nie są przyjmowane. 

Tak jak w przypadku powierzenia, ponieważ nasz samorząd realizuje zadanie wieloletnie w formie powierzenia. 

Brak uwag 

Problemy nie występują 
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Na razie nie pojawiają się żadne problemy 

Nie wystąpiły problemy. 

Niemożność rozliczenia niektórych kosztów, które pojawiają się na przełomie roku- media, składki ZUS, etc. 

Nie występują 

- Głównie problemy z rozliczeniami finansowymi 

Część zadań nie jest wpisywania do Wieloletniej Prognozy Finansowej (np. Środki na zadania w ramach kapslowego) 
co czasem wpływa na zróżnicowanie środków w kolejnych latach realizacji zadania 

Błędy merytoryczne w składanych sprawozdaniach z realizacji zadania 

Trudno prawidłowo określić w ofercie kalkulacje kosztów realizacji zadania 

Precyzyjne określenie poziomu finansowania w perspektywie wieloletniej 

Niepewność w zakresie wysokości środków finansowych na kolejny rok 

Nie stwierdzono większych problemów 

Nie stwierdzono problemów 

Liczba odpowiedzi: 54 

 

Załącznik nr 13 

Odpowiedzi do pytania: 4e) Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

Odpowied ź % Liczba 

Ochrona i promocja zdrowia 6,00% 3 

Kultura fizyczna 

Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy Trzebiechów - połka nożna 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego 

Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej 

Kultura 

Widowisko obrzędowe 

Biegi publiczne 

Organizacja konkursu grantowego dla lokalnych organizacji o charakterze publicznym 

Oświata i wychowania 

Realizacja zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej 

Dofinansowanie zespołów sportowych 

Organizacja w oparciu o art. 16, ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie gminnego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie 
oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć o charakterze publicznym, w tym w 
zakresie kultury i turystyki. 

Wspieranie organizacji pozarządowych - aktywizacja lokalnej społeczności 

Polityka prorodzinna 

Wspieranie organizacji pozarządowych w organizacji działań o charakterze dobra wspólnego 
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Aktywizacja małych społeczności lokalnych i młodzieży 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

Przedsięwzięcia kulturalne 

Integracja społeczna 

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 

Wspieranie różnych zainteresowań m.in. Sportowych poprzez: 

Festyn rodzinny 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 

Ochrona i Promocja Zdrowia 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez realizacje programów grantowych 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Placówki wsparcia dziennego 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

Sport i opieka społeczna 

Przeciwdziałanie patologiom i alkoholizmowi 

Pomoc w formie regrantingu działań kulturalnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy 
Marciszów: Projekt pt. "Z Pałacu w Ciechanowicach na Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach" oraz projekt "Obchody 
810-lecia Ciechanowic" 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Działania podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną osób starszych 

Wspieranie aktywności społecznej 

Wspieranie aktywności seniorów 

Wspieranie aktywności sportowej młodzieży 

Wspieranie organizacji pozarządowych - program "Działaj Lokalnie" 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego 

Ochrona i promocja zdrowie 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Pomoc społeczna 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

Na realizację projektów mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze 
dobra wspólnego. 

Liczba odpowiedzi: 50 
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Załącznik nr 14 

Odpowiedzi do pytania: Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź   

Uchwały rady gminy xxvii/157/2013 

Uchwała Rady Miasta XXXVII/270/13 z 13 listopada 2013r. 

Wieloletni program współpracy gminy Bobrowniki z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na lata 2012-2014 

Na 2014r brak takiego dokumentu 

Uchwała nr xxiv/177/2013 rady gminy w Trzebiechowie z dnia 23 października 2013 

Uchwała nr xxxiv/ 250 /2013 

Uchwała zarządu powiatu nr cv/416/13 

UCHWAŁA Nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. 

Zarządzenie burmistrza susza 

Podstawą stosowania instrumentu jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, aczkolwiek Starostwo Powiatowe w Bytowie zamieszcza informacje o 
możliwości stosowania tego instrumentu co roku w Rocznym programie współpracy. 

Uchwała Nr XLVI/265/13 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Gminy Biłgoraj z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

Uchwała zarządu powiatu nr 58/13 z dnia 21 czerwca 2013 roku 

Uchwał Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała 

Uchwała Rady Powiatu 

Umowa Nr 3/2012 z dnia 22 maja 2012r i umowa nr 23/2013. W sprawie realizacji zadania 
publicznego pn. Działania na rzecz kultury. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.) 

Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2012r. 

Program współpracy oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała nr LVI/713/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 listopada 2013r. 

Zarządzenie Nr4/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku 

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Tyczyna z dnia 2013 

Uchwała 

Uchwała Nr XLIII/549/13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w 
sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” 
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Zarządzenie Burmistrza Miastka nr 393/VI/2013 z 2013 roku 

Liczba odpowiedzi: 26 

 

Załącznik nr 15 

Odpowiedzi do pytania: 4i) Ile wynosi łączna wartość środków przekazanych na realizację 
zadań publicznych w ramach REGRANTINGU w latach 2010-2012? 

 

Odpowied ź % Liczba 

00 18,75% 6 

0 9,38% 3 

30.000 

70000 

5000.00 

99000 

5000 

162000.00 

11600 

14000 

34000 

4223283.68 

3000 

1623000 

26000 

40000 

300000 

3.000 

15600 

155850 

11500 

45000 

2010 

9.000 

20600 

Liczba odpowiedzi: 32 
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Załącznik nr 16 

Odpowiedzi do pytania: 4j) A ile środków w ramach regrantingu przekazaliście Państwo w roku 
2013? 

 

Odpowied ź % Liczba 

5000 6,25% 2 

3000 6,25% 2 

5000.00 6,25% 2 

10000 6,25% 2 

00 6,25% 2 

6000 6,25% 2 

3.000 6,25% 2 

72000 

4000 

5.000 

64000.00 

2013 

35000 

2546721 

12000 

465500 

6.000 

108000 

40000 

60.218 

2000 

7500 

0 

15000 

25000 

Liczba odpowiedzi: 32 
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Załącznik nr 17 

Odpowiedzi do pytania: 5e) Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Kultura fizyczna i sport 3,08% 2 

Zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zakup strojów 
ludowych dla KGW 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych (działalność Gminnego Zakładu Aktywności 
Zawodowej) 

Remont budynku w celu stworzenia miejsc rehabilitacji osób po przebytej tracheotomii 

Na wkład własny do projektu unijnego dla stowarzyszenia chóralnego 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Zabezpieczenie wkładu własnego do programu operacyjnego - zadanie dot. Budowy zakładu 
opieki leczniczej, dla osób starszych i przewlekle chorych, w którym znajdą zatrudnienie młodzi 
ludzie niepełnosprawni intelektualnie 

Remont świetlicy i jej wyposażenie 

Budowa placów zabawa 

Imprezy kulturalne 

Pożyczki na wsparcie zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

Pożyczka na zakup strojów ludowych 

Na wkład do projektu unijnego dla stowarzyszenia odnowy wsi na projekt turystyczno-
historyczny 

Zakup strojów i wydanie publikacji dotyczącej KGW 

Podtrzymywanie tradycji ludowych 

Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Budowa placu zabaw 

Realizacja zadań z udziałem środków z UE, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych 

Umożliwienie dostępu do sprzętu informatycznego i sieci internet 

Udzielenie pożyczek organiścinom, które realizowały projekty współfinansowane ze środków 
UE lub innych źródeł o charakterze refundacji 

W 2012r. I w 2013r. Gmina udzieliła pożyczek 2-m tym samym organizacjom na realizację 
zadań polegających na organizacji imprez dla mieszkańców gminy i turystów, w 2013r. 
Dodatkowo jedna organizacja otrzymała pożyczkę na organizację takiej imprezy, kolejna 
uzyskała pożyczkę na utworzenie siłowni zewnętrznej, tzw. "zielonej sali gimnastycznej", 
wszystkie zadania otrzymały dofinansowanie ze środków unii europejskiej 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Na realizację zadania na które organizacja podpisała umowę dotacyjną ze środków unii 
europejskiej 
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Krajoznawstwo i turystyka - organizacja szkolenia agroturystycznego oraz szkolenia 
garncarskiego 

Wzbogacanie życia kulturalnego gminy 

Zabezpieczenie wkładu własnego przy wnioskach do Lokalnej Grupy Działaniach składanych 
przez organizacje pozarządowe. 

Działalność na rzecz integracji europejskiej 

Kultura 

Wspieranie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego 

Pożyczka dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup instrumentów dla Strażackiej 
Orkiestry Dętej 

Organizacja warsztatów, zakup strojów kaszubskich 

Zagospodarowanie terenu 

Na realizację zadań z zakresu "małych projektów" w ramach programu PROW 

Organizacja zawodów sportowych, wyposażenie ogólnodostępnego stadionu lekkoatletycznego 
w sprzęt sportowo-rekreacyjny 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

Siłownie zewnętrzne 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

Budowa placów zabaw. 

Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych. 

Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwój w Gminie Skrzyszów turystyki 
i krajoznawstwa 

Kultura 

Propagowania ekologicznego stylu życia oraz ochrony zagrożonych zwierząt 

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze wiejskim 

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym między innymi promocja i organizacje 
sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych 

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Zakup zabawki na plac zabaw 

Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

Pożyczki na wkład własny w projektach zewnętrznych - w zakresie kultury fizycznej 

Rozwój spółdzielni socjalnych 

Działania z obszaru polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

Stworzenie miejsca wypoczynku 

Oznakowanie ścieżek rowerowych 

Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Działalność kulturalna 

Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
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Aktywność fizyczna seniorów 

Rozwoju infrastruktury sportowej 

Dziedzictwa kulturowego 

Brak cyklicznych zadań 

Współpracy przygranicznej stowarzyszeń 

Kultura fizyczna 

Liczba odpowiedzi: 65 

 

Załącznik nr 18 

Odpowiedzi do pytania: Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź  

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 25.10.2013 

Uchwała rady miejskiej nr 0007.276.2013 

Brak, fundusz pożyczkowy jest elementem funduszu dla przedsiębiorców 

Od r. 2013 - zarządzenie burmistrza nr or.0050.82.2013, w r. 2012 na podstawie uchwały 
budżetowej 

Zarządzenie Nr 792/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2012 r. 

Brak 

Uchwała budżetowa Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 
30.12.2013 r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013 r. XXXIV/351/2013 w 
sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2014 r. 

Uchwała Nr XXXIX-344/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie: 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

Zarządzenie Burmistrza Wieruszowa 148/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. 

Uchwała Rady Gminy nr XXV/187/12 

UCHWAŁA Nr XXXVIII.253.2013 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 22 listopada 2013r. W 
sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem 
pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2012 r. 

Uchwała Rady Gminy Przyrów w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok 

Uchwała Nr 55/173/2011 Zarządu Powiatu Bytowskiego z dnia 27 października 2011 r. W 
sprawie udzielenia pożyczki dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Bytowie 

Uchwała Rady Gminy 2012 Program Współpracy z org. Pozarządowymi 

Uchwała rady Gminy nr XXXIV/194/2013 

Uchwała rady gminy 
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Uchwała nr xxvii/231/13 

Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie 
wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Sławno pożyczek 
stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 

Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 20 lutego 2012 roku w 
sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża 
pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póżn. Zm.) Działającym na terenie Gminy Niedrzwica 
Duża na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii europejskiej lub innych 
środków zewnętrznych 

Zarządzenie burmistrza 

UCHWAŁA NR 234/XXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 11 marca 2013 r. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zarządzania 

Ustawa 

W roku 2014 budżecie nie zabezpieczono środków 

Uchwała rady Gminy 

Zarządzenie nr w.0050.80.2013 

Uchwała nr xlv/535/2013 rady miejskiej 

Zarządzenie Nr 788/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 22 maja 2012 

ZARZĄDZENIE Nr 53/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku. 

Np. Uchwała nr xiv/202/11 budżetowa rady miejskiej z 3012.2011r., uchwała rady nr 
vii/80/11 z 4.05.2011 r. 

Zarządzenie nr 165/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9.03.2011 r. W sprawie 
wprowadzania Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz 
instrumentom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji, Zarządzenie nr 
447/II/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30.06.2010 r. W sprawie Regulaminu 
udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
realizację zadań w sferze pożytku publicznego 

Roczny Program współpracy przyjmowany na dany rok Uchwałą rady Miasta 

Liczba odpowiedzi: 35 
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Załącznik nr 19 

Odpowiedzi do pytania: W jaki sposób dokonujecie Państwo oceny efektów wykorzystania 
środków w ramach tego instrumentu (POŻYCZKI NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO)? - w inny sposób (prosimy określić jaki?) 

Odpowied ź % Liczba 

Na podstawie kontroli wykonania zadania 2,94% 1 

Na podstawie wniosku o rozliczenie wniosku o pożyczkę 2,94% 1 

Termin spłaty pożyczki zgodnie z zapisami umowy 2,94% 1 

Faktury 2,94% 1 

Liczba odpowiedzi: 4 

 

Załącznik nr 20 

Odpowiedzi do pytania: Jakiego rodzaju problemy pojawiają się w stosowaniu POŻYCZEK NA 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO? 

Odpowied ź % Liczba 

Brak 14,81% 4 

Brak problemów 7,41% 2 

Jak na razie nie pojawiły się problemy 

Nie było problemów 

Udzielono dopiero jednej pożyczki, trudno mówić o doświadczeniach. 

Dotychczas nie pojawiły się problemy 

Nie zaobserwowano 

Opóźnienia w płatności środków UE 

Nie ma problemów ze stosowaniem tego instrumentu. 

Bez problemów 

Nie stwierdzono problemów 

Bez uwag 

Na dzień dzisiejszy nie pojawiły się żadne problemy w zakresie udzielanych pożyczek 

Nie ma problemów 

Nie napotkano problemów 

Trudno powiedzieć 

Na dzień dzisiejszy brak uwag 

Konieczność ponoszenia przez organizacje opłat dodatkowych 

Ew. Zmiany budżetowe mogą skutkować niewystarczającą kwotą środków finansowych 

Ograniczenie czasowe jakim jest rok budżetowy 

Bark 

Liczba odpowiedzi: 27 



 

162 
 

 

 

Załącznik nr 21 

Odpowiedzi do pytania: Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź   

Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zakupy inwestycyjne w dziale wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Kultura fizyczna, zabytki 

Drobne remonty budynków użyteczności publicznej 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - roboty na obiektach sportowych 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Art. 19b 1) 

Niepełnosprawność 

Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i społecznej 

Stworzenie nowego miejsca rekreacji 

Integracja społeczności lokalnej - świetlice wiejskie 

Bezpieczeństwo gminy remizy osp 

Modernizacja i doposażenie budynków, pomieszczeń 

Rozwój usług i aktywności na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

Rozwój sportu na terenie gminy 

Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych w obrębie sołectwa 

Dofinansowanie budowy ośrodka wychowawczo-rekreacyjnego dla młodzieży 

Ratownictwa i ochrony ludności 

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich 
polegających na wparciu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Dostosowanie lokalu do zadań publicznych 

Liczba odpowiedzi: 25 
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Załącznik nr 22 

Odpowiedzi do pytania: Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź   

Rozbudowa i remont obiektów stanowiących własność jednostek samorządu 

Jak wcześniej 

Wszystkie z dozwolonego ustawą katalogu 

Rekreacja 

Kultura fizyczna i turystyka 

Edukacja i wychowanie 

Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu. 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - siłownia zewnętrzna 

Budowa rozdzielczego przyłącza wodociągowego 

Nie były finansowane 

Budowa sieci wodociągowej 

Działalność w sferze kultury fizycznej 

Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Działalności w obszarze nauki 

Działalność w obszarze kultury 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 

Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, działalność charytatywnej 

Zakup wyposażenia dla jednostki OSP 

Kultura 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

Ochrona przyrody 

Akcja edukacji przyrodniczej, w ramach której gmina dofinansuje wydanie publikacji o tematyce 
przyrodniczej 

Budowa placów zabaw 

Budowanie potencjału społecznego poprzez szeroko rozumianą partycypację mieszkańców 

Z zakresu zadań dotyczących turystyki 

Zadania z zakresu kultury fizycznej. 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

Turystyka i krajoznawstwo 

Z zakresu zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
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Dotyczyły poprawy warunków korzystania z obiektów sportowych 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Art. 19b ust. 1 pkt 1 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w piłce nożnej 

Działalność charytatywna, organizacja wolontariatu 

Modernizacja dróg gminnych 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

Organizacja balu dla dzieci 

Budowa drogi 

Budowa oświetlenia ulicznego 

Bieg im. Poli Negri 

Działania zmierzające do zwiększenia estetyzacji otoczenia. 

Zadania w zakresie kultury fizycznej, turystyki i ochrony przyrody 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - remonty na obiektach sportowych 

Budowa ulic 

Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki 

Projekty na rzecz osób niepełnosprawnych 

Działania sportowo, kulturalno-edukacyjne 

Imprezy sportowe - marsz Nordic Walking, rajd rowerowy, turniej taekwondo, akademia 
wychowania fizycznego dla seniorów 

Imprezy kulturalne- festiwal piosenki turystycznej, festyn, 

Budowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 

Sportu i turystyki 

Rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów 

Rozwój usług i aktywności na rzecz dzieci i młodzieży 

Ochrony przyrody 

Edukacji 

Zadania inwestycyjne- budowa placów zabaw, oświetlenia garaży, budowa kanalizacji, budowa 
drogi, zagospodarowanie terenu kąpieliska, zagospodarowanie terenu zielonego, plac 
aktywności seniora 

Stawianie wiat 

Budowa obiektu sportowego 

Infrastruktura drogowa 

Budowa dróg lokalnych 

Integracja lokalnej społeczności 

Reintegracja społeczna wsi 
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Inicjatywa inwestycyjna, np. Remonty dróg 

Wyposażenia placów zabaw 

Zagospodarowanie zbiorników ppoż. 

Zagospodarowanie działek gminnych 

Zakup wyposażenia dla terenu rekreacyjnego 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Poprawa przejezdności dróg gminnych 

Organizacja zawodów sportowych 

Aktywność seniorów 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 

Promocja wolontariatu 

Edukacja oświaty i wychowania 

Działanie wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych w szczególności budowa, 
rozbudowa i remont dróg 

Budowa chodnika 

Upowszechnianie tradycji i kultury - udział w targach 

Remonty 

Rozwój infrastruktury 

Utwardzenie drogi 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Zakup nasadzeń do parku 

Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: w szczególności budowę, 
rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, obiektów architektury 
itp. 

Naprawa ogrodzenia oraz urządzeń na placu zabaw 

Remont świetlicy wiejskiej 

Poszerzenie oferty sportowej głównie dla dzieci i młodzieży 

Integracja społeczna 

Rozwój edukacji dla mieszkańców 

Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsce rekreacji i sportu 

Inwestycje budowlane 

Liczba odpowiedzi: 100 
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Załącznik nr 23 

Odpowiedzi do pytania: Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź  

Uchwała nr xxix/177/2013 rady gminy nowy Korczyn 

Uchwała Rady Miejskiej jeleniej Góry nr 243.XXV.2012 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała Rady Gminy XX/171/13 z dnia 26.03.2013 

UCHWAŁA RADY GMINY NR VII/68/11 z 2011 r. 

Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.06.2011 w sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała nr XLIV/287/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 10 listopada 2010 r. W sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała Rady Gminy Nr VII/44/ 11 z 2011r. 

Uchwała XXVI/600/12 Rady Miasta Katowice i Zarządzenie nr 1762/2013 Prezydenta Miasta 
Katowice 

UCHWAŁA NR XXVI/205/12 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 28 grudnia 
2012 r. W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała nr LIII/369/2010 z 2010 roku 

UCHWAŁA NR LVII/993/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 
października 2010 r. W sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (DZ. URZ. WOJ. SLA 
2010.279.4676) 

Uchwała Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. 

Uchwała Rady Miasta Biłgoraj Nr XXI/129/12 z dnia 12 kwietnia 2012r. 

Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

Uchwała Nr X/73/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 października 2011 r. W sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej 

Uchwała Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2009 roku 

Uchwała Nr 114/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2011r. 

Uchwała nr 59/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. W sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała nr XLV/82/10 

Uchwałą nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

Uchwała Nr LV/493/10 z dnia 04 października 2010r. 

Nr BR.0007.10.68.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 października 2012r. 
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Uchwała Rady Gminy 

Uchwała nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 11.10.2012 

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewie nr XLI/266/13 z dnia 30.12.2013 r. W sprawie przyjęcia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

Uchwała Nr XXXIII/251/13 Rady gminy Babiak z dnia 6 grudnia 2013 r. W sprawie 
uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. 

Uchwała Nr XXXII/370/2012 Rady Miejskiej z 28 grudnia 2012 

Uchwały Nr XXXI/283/2013 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2013 roku 

UCHWAŁA NR 708/XXXVIII/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 czerwca 2013 
r. W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej, ZARZĄDZENIE nr 1607/13 PREZYDENTA MIASTA 
CZĘSTOCHOWY z dnia 24 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu 
realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej Zmienione 
zarządzeniem 1798/13 z 2013-11-18 

Xxiv/204/2012 

Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2011 r. W sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

Uchwała Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 10 marca 2014 r. W sprawie podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla 
Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w roku 2014 

Uchwała nr XCII/1650/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. W sprawie trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych. 

Uchwała Rady Gminy Subkowy nr XXIX/259/13 

Uchwała nr LX/605/10 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28.10.2010 r. 

Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 23.02.2012r. 

Zarządzenie prezydenta 1692/2013 z dnia 11 lipca 13 

Uchwała rady miejskiej nr xlix/423/2010 

Uchwała Rady Miasta Opola o inicjatywie lokalnej 

UCHWAŁA NR VIII/25/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 czerwca 2011 r. W 
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w 
ramach inicjatyw lokalnych. 

Uchwała rady gminy Kętrzyn 

X.73.2011 

Uchwała Nr 376/XXXIV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014r. 

Uchwała nr XVIII/226/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011 r. W sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej 

Uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011r. 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/318/12 z 28 grudnia 2012 roku 
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Uchwała XXXIII/357/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013 r. W sprawie: 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w 
ramach inicjatyw lokalnych 

Uchwała nr xi/79/2011 rady powiatu starogardzkiego 

Uchwała 

Z dnia 2 marca 2011 r. W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała nr XX/148/12 Rady gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 listopada 2012 r. W sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 stycznia 2011r. 

Zarz. PMS Nr 780/SO/2011 z dnia 3.10.2011 r 

Uchwała Nr XXX/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31.10.2012 r. W sprawie w sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej 

Liczba odpowiedzi: 56 

 

Załącznik nr 24 

Odpowiedzi do pytania: 8g) W jaki sposób dokonujecie Państwo oceny efektów wykorzystania 
środków w ramach tego instrumentu (INICJATYWA LOKALNA)? - w inny sposób (prosimy 
określić jaki?) 

 

Odpowied ź % Liczba 

Współudział w realizacji zadania 1,85% 1 

Protokoły odbioru zadań 1,85% 1 

Porównawczo z innymi jst. 1,85% 1 

Spotkania wiejskie - integracyjne, zebrania sołeckie itp. 1,85% 1 

Kontrola wewnętrzna 1,85% 1 

Opinie uczestników 1,85% 1 

Każdorazowo określa to zawarta umowa, trudno powiedzieć z 
uwagi na różnorodność zadań 

1,85% 1 

Odbiory techniczne obiektów 1,85% 1 

Liczba odpowiedzi: 8 



 

169 
 

 

 

Załącznik nr 25 

Odpowiedzi do pytania: Jakiego rodzaju problemy pojawiają się w stosowaniu INICJATYWY 
LOKALNEJ? 

 

Odpowied ź % Liczba 

Brak 16,67% 7 

Brak problemów 4,76% 2 

Brak środków finansowych 

Bez uwag 

Ograniczone środki finansowe. 

Kompletowanie dokumentów przez inicjatorów zadań, określanie kosztów po stronie inicjatorów 
(m.in. Praca społeczna) 

NGO próbują wykorzystać ten instrument na swoje działania bez zaangażowania mieszkańców 

1) Brak zabezpieczenia środków w budżecie 

2) Nachodzenie się z Budżetem Partycypacyjnym 

Żadne 

Brak wniosków w ramach inicjatywy lokalnej 

Niskie zaangażowanie społeczeństwa w sprawy lokalne. 

1) kwalifikacja danego zadania - czy spełnia wymogi określone ustawą do wykonania jego w 
ramach inicjatywy lokalnej (większość okolicznych samorządów swego czasu miało z tym 
problem), 

 2) niska znajomość trybu współpracy samorządu ze społecznością lokalną przez mieszkańców 
powiatu, 

 3) wypełnienie wniosku przez organizacje pozarządowe, 

 4) przygotowanie sprawozdania przez organizacje. 

Małe zaangażowanie mieszkańców gminy 

Nieznajomość przepisów 

Problem czasami dotyczy prawidłowego sporządzenia sprawozdania z realizacji 
dofinansowania zadania. 

Jest to instrument który trzeba stosować bardzo ostrożnie ponieważ toczy się on z udziałem 
trzeciego sektora i dotyczy tematu inwestycji co jest dość trudne do przeprowadzenia z tego 
rodzaju organizacjami (konkretnie chodzi o nadzór nad fizycznym wykonawstwem robót). 

Nie dotyczy 

Podpisujemy pierwszą umowę. Do tej pory, żadnych problemów. 

Brak 

Niepełna znajomość procedur 

Brak wystarczających środków finansowych 

W przypadku inicjatyw inwestycyjnych występują trudności z wprowadzeniem do realizacji 
wolontariuszy. Ogólnie stosowane przepisy np. BHP, procedury zamówień publicznych nie 
pozwalają w pełni na wykorzystanie głównych założeń inicjatywy lokalnej. 

Zbyt małe zainteresowanie wspólnot lokalnych 
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Skromna wielkość środków w budżecie z przeznaczeniem na inicjatywę lokalną 

Podział kompetencji pomiędzy jednostkami 

Nie odnotowano 

Brak problemu 

Zmniejszenie środków w budżecie na realizacje zadań tym trybem w kolejnych latach jego 
stosowania, zbyt późne (w ciągu roku) zgłaszanie wniosków przez mieszkańców 
uniemożliwiające wykonanie zadania w trakcie jednego roku budżetowego, brak możliwości 
ustanowienia max. Progu dla zadań planowanych do dofinasowania (1 zadanie może 
skonsumować całość środków przeznaczonych na IL) 

Ustalenie optymalnego wzoru wniosku (nie możemy narzucić wzoru w uchwale) 

Brak środków finansowych ze strony mieszkańców wnioskodawców Inicjatywy Lokalnej 

Brak wniosków 

Raczej nie występują 

Na dzień dzisiejszy nie pojawiły się żadne problemy 

Trudno powiedzieć 

Skomplikowana procedura 

Liczba odpowiedzi: 42 
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Załącznik nr 26 

Odpowiedzi do pytania: Jakie zadania publiczne najczęściej były dotychczas finansowane w 
ramach TEGO INSTRUMENTU? 

 

Odpowied ź  

Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno–sportowego przy Zespole Szkolno-
przedszkolnym w Czarkowie 250.508 zł 

Place zabaw 

Siłownie na wolnym powietrzu 

Budżet obywatelski pierwszy raz stosowany jest w tym roku, jeszcze nie zostało 
zrealizowane żadne zadanie. 

Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce  174.000 zł 

Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych 52.300 zł 

Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

Wydatki inwestycyjne związane z budową terenów rekreacyjnych 

Remont pomnika – grobu powstańca z 1863 r. Na cmentarzu Wszystkich Świętych  1.000 
zł 

Budowa wiato-altany przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej 19.750 zł 

Wykaz: http://2014.twojadabrowa.pl/o_projekcie/3/6/wyniki_projektow.html 

Kultura fizyczna 

Budowa obiektów sportowych, wyposażenie świetlic, zakup urządzeń do utrzymania boiska 

Zakup sprzętu do rozbudowy boiska "Orlik 2012" przy ZSP nr 3 w Kościerzynie 

Modernizacja chodników na ul. Słowackiego 

Adaptacja strychu i budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 

Remonty dróg, chodników, budowa wodociągu 

Transport i łączność 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Przytulisko. Centrum pomocy dla osób bezdomnych. 

Rowelove Rataje. Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana 
Pawła II. 

Projekty inwestycyjne 

Kino letnie 

Budowa siłowni zewnętrznych 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 

Dotyczyły zadań inwestycyjnych m.in: budowa parku rekreacyjnego, remont kładki, bodowa 
radioteleskopu, zakup samochodu pożarniczego, zarybianie rzeki 
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Budowa lub remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (place zabaw, boiska, siłownie 
zew.) 

Fundusz sołecki 

Wsparcie zadań na rzecz rozwoju sportu w Gminie 

Rewitalizacja parków i skwerów 

Zakup i montaż wiat przystankowych 

Remonty budynków użyteczności publicznej 

Zadania inwestycyjne 

Poprawa warunków życia gospodarczego i społecznego (np. Uruchomienie oświetlenia 
ulicznego, spotkania, warsztaty itp.), 

Realizacja pierwsza edycji budżetu obywatelskiego nastąpi w 2014r. 

Sportowy Golaj - Odbudowa stadionu na Golęcinie - żużel, park rowerowy, futbol. 

Teren zielony 

Rower miejski 

Budowa i remonty placów zabaw dla dzieci 

Remonty mostków i przepustów przy drogach gminnych 

Asfaltowanie i remonty dróg gminnych 

Poszerzenie ul. Mała Kolejowa w pobliżu nowo budowanego budynku 

Plac zabaw dla dzieci w okolicach ul. Kolejowej, Małej Kolejowej, Drogowców 

Modernizacja asfaltowych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 

Bezpieczna, przyjazna szkoła - SOSW Nr 1 w Przemyślu 

Plac zabaw dla dzieci - "Radosna szkoła" 

Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji 

Fundusz sołecki 

Skatepark 

Murale tematyczne 

Dotychczas nie był stosowany - uchwała weszła w życie 20 marca 2014 r. 

Nie wiem 

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w mieście Piła 

Remonty dróg 

Budowa dwóch siłowni zewnętrznych 

Remont chodników, ulic, nowe wiaty przystankowe 

Budowa placów zabaw, boisk szkolnych 

Wszystkie zgłoszone wybrane w losowaniu 

Jeszcze nie wiadomo 

Ścieżka rowerowa 

Pawilon dla bezdomnych kotów w Schronisku dla zwierząt 

Infrastrukturalnym 
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Nie ma określonych zadań 

Wieżyczki lęgowe dla jeżyków 

Budowa placu zabaw 

Przygotowanie terenu rekreacyjnego 

Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym 

Działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców 

Budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej 

Muzyczna promocja powiatu 

Porządkowanie miejscowości 

Budowa sali gimnastycznej 

Zadania inwestycyjne - place zabaw, miejsca rekreacji 

Rozwój infrastruktury i remonty 

Budowa centrum informatyczno-bibliotecznego 

Budowa siłowni zewnętrznej 

Budowa ścieżek rowerowych 

Budowa placów zabaw 

Rozwój usług i aktywności na rzecz mieszkańców gminy Kętrzyn 

Działania inwestycyjne 

Rozwój usług edukacyjnych 

Przebudowa chodników 

Fundusz sołecki 

Modernizacja alei wycieczkowej 

Budowa parkingów i miejsc parkingowych 

Rewitalizacja parku 

Inwestycje bezpośrednio zaspokające potrzeby mieszkańców w zakresie: place zabaw, 
wideo monitoring, urządzenia sportowo- rekreacyjne, boiska szkolne, chodniki 

Liczba odpowiedzi: 89
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Załącznik nr 27 

Odpowiedzi do pytania: 9f) Prosimy o podanie nazwy dokumentu, który jest aktualnie podstawą 
stosowania TEGO INSTRUMENTU: 

 

Odpowied ź % Liczba 

Uchwała 4,26% 2 

ZARZĄDZENIE NR 188/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 kwietnia 2013 r. W 
sprawie zasad i procedury realizacji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu 
obywatelskiego oraz ZARZĄDZENIE 272/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 
maja 2013 w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 

Zarządzenie Nr SG 0050.813.2013 Burmistrza Pszczyny z dn. 06.09.20w sprawie powołania 
Zespołu ds. Opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w gminie 
Pszczyna na rok 201413 

UCHWAŁA NR LXIII/1145/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 14 listopada 2013 r. W 
sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2014 r 

Zarządzenie burmistrza jest w trakcie przygotowywania. 

Uchwały XXXIV/672/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 03.02.2014 roku w 
sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy 
Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2015 rok 

Uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLVIII/373/13 w dniu 25 czerwca 2013 roku. 

Uchwał 65/ Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Boguchwały 2013 Burmistrz Boguchwały z 20 
września 2013 

Uchwała Rady Gminy Szydłowo Nr XXX/253/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Zarządzenie Nr 415/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.06.2013 r. 

Zarządzenie Burmistrza nr 266/2013 z 2013r. 

Zarządzenie Burmistrza Wieruszowa nr 74/2013 z dn. 31 maja 2013 

Uchwała nr XXIV/336/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. 

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała nr XLVI/349/2014 Rady Gminy Ciasna z dnia 31 marca 2014 r. 

Uchwała nr XLVIII/534/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok 

Uchwała NR XXX/321/13 z dnia 5.03 2013 

Zarządzenie Wójta Gminy nr 939/III/2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie przeprowadzenia na 
terenie Gminy Czerwonak konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Czerwonak na rok 2015 

Uchwała Rady Gminy nr XX/171/13 z dnia 26.03.2013 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 363/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

UCHWAŁA NR XXVII/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 26 marca 2013 r. W 
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zakliczyn funduszu sołeckiego. 

Uchwała Rady Miasta 
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Zarządzenie Nr 780/SO/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 października 2011 r. 

UCHWAŁA NR XXXIII/183/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2010 r. W 
sprawie funduszu sołeckiego 

Uchwała nr XXXVI/465/13 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Zarządzenie Nr 964(12)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. W sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poprawy estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznej w mieście Piła 

Nie wiem 

Zarządzenie Nr 406/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 października 2013 r. W 
sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2014 

UCHWAŁA NR XLIV/575/ 2013 RADY MIASTA TARNOBRZ EGA z dnia 27 czerwca 2013 r. W 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących 
budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2014 

Zarządzenie prezydenta 5409/2014z dnia 13.01.2014 

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra nr LIX.501.2013 

W przygotowaniu 

UCHWAŁA NR 511 / 2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 
roku w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego 
na 2014 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego. 

Uchwała Nr XLV/23/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2014 r. 

ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 19.09. 2013 roku 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa nr 315/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

Uchwała Rady Miasta Nr XXX/449/2013 z dnia 25.10.2013 

Uchwała nr IV/45/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: funduszu 
sołeckiego 

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy dot. Rezerwy celowej na Programu "5/6" 

Uchwała zarządu powiatu 

Regulamin budżetu obywatelskiego 2014 

Uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2013 w sprawie Budżetu Miasta na 
2014 rok 

Uchwała Rady Gminy 

Zarządzenie Nr 622/PM/2013 Prezydenta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 r. 

Uchwała nr 962/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. 

Liczba odpowiedzi: 47



 

176 
 

 

 

Załącznik nr 28 

Odpowiedzi do pytania: 9g) W jaki sposób dokonujecie Państwo oceny efektów wykorzystania 
środków w ramach tego instrumentu (BUDŻET PARTYCYPACYJNY / OBYWATELSKI)? - w 
inny sposób (prosimy określić jaki?) 

 

Odpowied ź % Liczba 

Na podstawie ewaluacji 3,03% 1 

Budżet obywatelski jest po raz pierwszy realizowany, stąd nie ma 
jeszcze efektów do oceny, można było oceniać sam akt 
prowadzenia konsultacji społecznych 

3,03% 1 

Na podstawie ewaluacji wewnętrznej 3,03% 1 

Ponieważ budżetu obywatelski został dopiero wprowadzony w 
2013 roku i realizacji pierwszych przedsięwzięć nastąpi w 2014 
roku, ocena efektów wykorzystania środków w ramach tego 
instrumentu będzie możliwa dopiero po zakończeniu pierwszych 
przedsięwzięć 

3,03% 1 

Ankieta 3,03% 1 

Mechanizm oceny będzie wypracowany na podstawie zdobytego 
doświadczenia 

3,03% 1 

Liczba odpowiedzi: 6 
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Załącznik nr 29 

Odpowiedzi do pytania: 9i) Ile wynosi łączna wartość środków przekazanych przez Państwa na 
realizację zadań publicznych w ramach BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO / 
OBYWATELSKIEGO w latach 2010-2013? 

Odpowied ź % Liczba 

0 22,92% 11 

5000000 6,25% 3 

1000000 4,17% 2 

200000 4,17% 2 

8000000 4,17% 2 

5100000 

140000 

20000 

482699 

20000000 

744990 

590000 

753221 

10000000 

400000 

200000 

270000 

300000 

2000000 

250000 

3000000 

1500000 

26000000 

1200000 

900000 

1278395 

500000 

20 

600000 

1000000 

Liczba odpowiedzi: 45 
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Załącznik nr 30 

Odpowiedzi do pytania: 9j) Jakiego rodzaju problemy pojawiają się w stosowaniu BUDŻETU 
PARTYCYPACYJNEGO / OBYWATELSKIEGO? 

Odpowied ź % Liczba 

Brak 11,76% 4 

Brak 5,88% 2 

Ograniczone środki finansowe, brak znajomości przepisów wśród obywateli zainteresowanych ubieganiem się o sfinansowanie 
swoich pomysłów, terminowość realizacji, itp. 

Nie dotyczy 

Udawanie konsultacji (5a z ustawy gminnej), brak podstawy prawnej. 

Problemy z zmianą organizacji pracy w UM. 

Wysokość środków w stosunku do ilości złożonych wniosków 

Trudno powiedzieć gdyż budżet jest realizowany po raz pierwszy 

Kwoty podane przez mieszkańców na realizację były nieprecyzyjnie określone, przeważnie dużo zaniżone. 

Były trudności w uzgodnieniu zasad konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok 

Brak doświadczenia 

Duża liczba sołectw dysponujących funduszem sołeckim (23 miejscowości), a co za tym idzie duża liczba drobnych zadań 
remontowych i inwestycyjnych wymagających koordynacji działań przez Urząd Miejski. 

Edycja pilotażowa, wiele krytycznych głosów, obecnie budowane są zasady na nowy rok. 

Bez problemów 

Zarządzenie podpisano w tym roku jednakże de facto budżet wejdzie w roku 2015 r, 

1. Duże zainteresowanie ze strony osób zamieszkujących poza Tarnowem - budżet był skierowany wyłącznie dla Tarnowa. 

 2. Spora liczba powtarzających się wniosków, ale z różnych części miasta - zielone wybiegi dla psów; duże remonty drogowe;  

 3. Rozdrobnienie wniosków - brak integracji mieszkańców w celu wspólnego działania; 

 4. Duża liczba wniosków przekraczających limit na jedno zadanie - limit wynosi 300 tys. Zł 

Mało pieniędzy w porównaniu do oczekiwań społecznych 

Jeszcze trudno to określić 

Na razie brak 

Brak danych 

Nie wystąpiły problemy. 

Na chwilę obecną niskie zainteresowanie społeczne 

Jak na pierwszą akcję było duże zainteresowanie, ale w przyszłości liczymy na większe. 

Trudno powiedzieć, ponieważ to dopiero pierwszy rok 

Zbyt mały budżet programu w stosunku do potrzeb i oczekiwań. Trudność z realizacją zgłoszonych przez mieszkańców zadań 
z przyczyn finansowych i terenowo- prawnych. 

Określenie właściciela terenu na którym ma być realizowana inwestycja (projekt ogólnomiejski, jednak nie realizowany na 
terenie należącym do samorządu powiatowego) 

- Realizacja wybranych zadań 

Zbyt mała ilość środków finansowych; 

 Zadania składane przez mieszkańców ograniczają się do zaspokajania zbyt małego kręgu społeczności lokalnej; 

 Zadania często nieadekwatne do potrzeb i zadań Gminy Miejskiej 

Liczba odpowiedzi: 34 
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Załącznik nr 31 

Odpowiedzi do pytania: NAZWA gminy / miasta / powiatu 

 

Odpowied ź % Liczba 

Baranów 0,44% 2 

Gmina Świdnica 0,44% 2 

Gmina Siedliszcze 

Urząd Gminy Grodziczno 

Bobrowniki/Bobrowniki/Będzin 

Siemiatycze 

Jedlicze 

Kolonowskie 

Łukowa 

Kamionka Wielka 

Dywity 

Czarny Bór 

Lisków 

Biłgoraj 

Gmina Tuszów Narodowy 

Bychawa 

Gmina Cyców 

Gmina Turośń Kościelna 

Szczycieński 

Gmina Żagań O Statusie Miejskim 

Gmina Czerwonak 

Szczerców 

Kamiennogórski 

Powiat Wałecki 

Gmina Kamienna Góra 

Gmina Szastarka/Powiat Kraśnik 

Konopnica 

Kosakowo 

Urząd Gminy Sadki 

Wilczęta 

Konarzyny 

Grodzisk Mazowiecki 
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Gmina Dębe Wielkie 

Miasto Skierniewice 

Czernica 

Gmina Borzechów 

Gmina Tłuchowo 

Powiat Tomaszów Mazowiecki 

Gmina Konstancin-Jeziorna 

Grodzisko Dolne 

Urząd Miasta W Stoczku Łukowskim 

Gmina Gaszowice 

Rejowiec 

Gmina Ujście 

Kłodawa 

Miasto Sieradz 

Wijewo 

Gmina Kruklanki 

Gmina Lubawka 

Starostwo Powiatowe W Kołobrzegu 

Powiat Krasnostawski 

Kędzierzyn-Koźle 

Powiat Mławski 

Gmina Rewal 

Wilków 

Rzgów 

Gmina Zielonki 

Biskupiec 

Nowy Duninów 

Gmina Miejska Świdnik 

Zakopane 

Frampol 

Lipsk 

Gmina Ujazd 

Urząd Gminy W Borkowicach 

Ruciane Nida 

Miasto Jelenia Góra 

Powiat Janowski 

Powiat Policki 
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Gmina Zduny 

Gmina Młynary 

Gmina Pszczyna 

Gmina Zgorzelec 

Gmina Miasta Sanoka 

Strzyżów 

Zielonka 

Urząd Gminy Zaręby Kościelne 

Gmina Miasto I Gmina Radzyń Chełmiński 

Rybnik 

Urząd Miasta I Gminy W Myślenicach 

Woźniki 

Gmina Lubin 

Gmina Ożarowice 

Krasocin 

Gmina Trzebiechów 

Gmina Kołczygłowy 

Wola Mysłowska 

Miasto Brzeziny 

Żyraków 

Rzeszów 

Przygodzice 

Gmina Kobierzyce 

Urząd Gminy Mały Płock 

Gmina Złotoryja 

Gmina Kunów 

Gniew 

Orchowo 

Urząd Miejski W Tuchowie 

Poznań 

Gmina Wojciechowice 

Toszek 

Powiat Bełchatowski 

Powiat Łódzki Wschodni 

Skarżysko-Kamienna 

Gmina Nowy Korczyn 

Gmina Pawonków 
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Świecki 

Nowe Brzesko 

Gmina Zduńska Wola 

Kocmyrzów-Luborzyca, Krakowski Ziemski 

Gmina Łuków 

Miasto Malbork 

Gmina Chojna 

Gmina Wojaszówka 

Starostwo Powiatowe W Stalowej Woli 

Skomlin 

Pabianice 

Bytom 

Powiat Kutnowski 

Gmina 

Gmina Kołaczkowo 

Złoty Stok 

Gmina Wilkowice 

Gmina Susz 

Gmina Goleszów 

Gmina Pisz 

Rzeczenica 

Powiat Gnieźnieński 

Szczytno 

Gmina Środa Wielkopolska 

Gmina Wieruszów 

Wielgomłyny 

Gmina Lgota Wielka 

Skwierzyna 

Białystok 

Iłowa 

Sieroszewice 

Gmina Skarszewy 

Gmina Brzeg 

Gmina Miejska Rumia 

Gmina Smołdzino 

Powiat Świebodziński 

Gmina Ciasna 
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Węgliniec 

Powiat Żuromiński 

Powiat Lubartowski 

Gmina Gizałki 

Szczuczyn 

Gmina Stare Juchy 

Zabrze 

Miasto Szczecinek 

Poddębice 

Powiat Leszczyński 

Miasto Bełchatów 

Powiat Średzki 

Gmina Rokietnica 

Powiat Zgierski 

Powiat Wodzisławski 

Reszel 

Gmina Lisewo 

Gmina Rędziny  

Gmina Zielona Góra 

Giżycko 

Sierakowice 

Kalisz 

Rybczewice 

Gmina Raciechowice 

Gmina Tarłów 

Powiat Makowski 

Gmina Rokiciny 

Pyzdry 

Starostwo Powiatowe W Koninie 

Gmina Przedbórz 

Tarnogród 

Powiat Strzelecko - Drezdenecki 

Szczecin 

Radzionków 

Przeworsk 

Wągrowiec 

Gmina Słupia 
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Księżpol 

Zakliczyn 

Zębowice 

Tomaszów Mazowiecki 

Gmina Biłgoraj 

Powiat Stargardzki 

Gmina Przelewice 

Powiat Jeleniogórski 

Kargowa 

Czersk 

Gmina Skórcz 

Gmina Żary 

Ząbki 

Łomża 

Babiak 

Powiat Nyski 

Gmina Wilczyce 

Gmina Wolin 

Powiat Staszowski 

Polanica-Zdrój 

Dębowa Kłoda 

Gmina Miasto Sochaczew 

Powiat Suwalski 

Wizna 

Goniądz 

Powiat Bytowski 

Gmina Lipusz/Powiat Kościerski 

Gmina Szczaniec 

Gmina  Miasta Czarnków 

Powiat Lubliniecki 

Gmina Więcbork 

Gmina Przyrów 

Gmina Śmigiel 

Gmina Adamówka 

Gmina Sokolniki 

Miasto Chełm 

Ząbkowice Śląskie/Ząbkowicki 
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Długosiodło 

Gmina Sulików 

Skawina 

Będzino 

Gmina Białogard 

Starostwo Powiatowe Starachowice 

Gmina Dobra 

Starostwo Powiatowe W Białymstoku 

Miasto Sokołów Podlaski (Bez Miejskich Jednostek Organizacyjnych) 

Siedlisko 

Gmina Serniki 

Dąbrowa Górnicza 

Gmina Marciszów 

..... 

Powiat Nowosolski 

Gmina Sławno 

Legnica 

Stryszawa 

Gmina Końskie 

Urząd Miasta 

Gmina Niedrzwica Duża 

Dobre Miasto 

Urząd Gminy I Miasta W Rychwale 

Gmina Golina 

Gmina Bielawa 

Gmina Lesko 

Gmina Świerklaniec 

Urząd Miasta I Gminy Osieczna, Powiat Leszczyński 

Wróblew 

Powiat Turecki 

Gmina Syców 

Gmina Jemielnica 

Gmina-Miasto Płock 

Warta Bolesławiecka 

Gmina Halinów 

Stromiec 

Rzeczniów 
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GMINA Kętrzyn 

Łódź 

Gmina Łazy 

Gmina Tarnów 

Moszczenica 

Żary 

Powiat Płocki 

Powiat Zawierciański 

Urząd Gminy/Łęczyński 

Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Jodłownik 

Wieprz 

Gmina Zalewo 

Gmina Chrzanów 

Gmina Pszczółki 

Urząd Miasta I Gminy Radków 

Sopot 

Zamość 

Powiat Tczewski 

Powiat Bartoszycki 

Powiat Sztumski 

Trzebieszów 

Kożuchów 

Chorzów 

Powiat Gostyński 

Gmina Miasta Tarnowa 

Gmina Zabór 

Gmina Tarnowo Podgórne 

Gmina Rudziniec 

Powiat Oławski 

Hrubieszowski 

Kozienice 

Miastko 

Gmina Somianka 

Koziegłowy 

Stanisławów 

Przemyśl 
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Szklarska Poręba 

Powiat Słupski 

Zduńska Wola 

Gmina Miejska Turek 

Gmina Rabka-Zdrój 

Gmina Śniadowo 

Piła/Piła/Pilski 

Gmina Subkowy 

Tarnobrzeg 

Powiat Wągrowiecki 

Starostwo Powiatowe 

Powiat Miński 

Wrocław 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Powiat Wielicki 

Gmina Gietrzwałd 

Starostwo Powiatowe W Cieszynie 

Opole 

Skrzyszów 

Reda 

Urząd Miasta Zielona Góra 

Kielce 

Polkowice 

Gmina Miękinia 

Gmina Miasto Częstochowa 

Stawiguda 

Gmina Obsza 

Urząd Miejski W Żninie 

Gmina Starachowice 

Kluczborski 

Powiat Wąbrzeski 

Gmina Sędziszów Młp. 

Urząd Gminy Siedlce 

Starostwo Powiatowe W Bolesławcu 

Kępiński 

Rząśnia 



 

188 
 

 

Lidzbark Warmiński 

Urząd Miasta Zambrów 

Gmina Twardogóra 

Sidra 

Gmina Miejska Ostróda 

Gmina Pyrzyce 

Rajgród 

Gmina Miasto Wąbrzeźno 

Powiat Oświęcimski 

Gmina Miasto Mrągowo 

Gmina Strzegom 

Grudziądz 

Konopiska 

Urząd Miejski 

Miasto I Gmina Nowa Sarzyna 

Powiat Golubsko-Dobrzyński 

Gmina Przeworno 

Adamów 

Lyski 

Wiśniowa 

Tarnawatka 

Gmina Postomino 

Gmina Lubsko 

Powiat Wałbrzyski 

Tarnów Opolski 

Miasto Radomsko 

Pacanów 

Solec-Zdrój 

Gmina Waśniów 

Gmina Ryn 

Urząd Miejski W Gnieźnie Ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 

Żyrardów 

Wolbrom 

Gmina Stalowa Wola 

Gmina Trzcianka 

Zawiercie/Zawiercie/Zawierciański 

Czarna Dąbrówka 
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Wielka Wieś 

Miasto I Gmina Krotoszyn 

Złotoryja 

Szepietowo 

Trzydnik Duży 

Wodzisław Śląski 

Boguchwała 

Warlubie 

Urząd Gminy W Bielinach 

Gmina Stary Sącz 

Powiat Myszkowski 

Koszęcin 

Gmina Rozprza 

Zelów 

Gmina Bobrowice 

Bydgoszcz 

Powiat Wadowicki 

Gmina Mikołajki 

Orzesze 

Gmina Sawin 

Radoszyce 

Przykona 

Urząd Gminy Szydłowo 

Gmina Tymbark 

Powiat Prudnicki 

Gmina Stronie Śląskie 

Powiat Świdwiński 

Gmina Oława 

Raszków 

Rychtal 

Radzymin 

Gmina Solec Kujawski 

Katowice 

Żarnowiec 

Gmina Kępno 

Gmina Krosno 

Miasto Wałcz 



 

190 
 

 

Świebodzin/Świebodzin/Świebodziński 

Gmina Słomniki, Urząd Miejski W Słomnikach 

Miasto Łańcut 

Powiat Starogardzki 

Gmina Tyczyn 

Powiat Bydgoski 

Ruda Śląska 

Urząd Gminy W Raciążku 

Galewice 

Głuchołazy 

Gmina Włodawa 

Lublin 

Grzmiąca 

Miasto I Gmina Pleszew / Powiat Pleszewski 

Gmina Nasielsk 

Wolsztyn 

Gmina Przystajń 

Słupsk 

Gmina Czarna Woda 

Głowno 

Urząd Miejski W Dębicy 

Powiat Gorzowski 

Łukowica 

Miasto Żywiec 

Sokółka 

Miasto Przasnysz 

Gmina Niepołomice 

Sędziszów 

Powiat Lubaczowski 

Gmina Staszów 

Powiat Płoński 

Gmina Chmielnik 

Gmina Sobótka 

Gmina Rzgów 

Barcin / Barcin / Żniński 

Szlichtyngowa 

Gmina Kowalewo Pomorskie 
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Urząd Miasta I Gminy W Trzemesznie 

Gmina Orla 

Gmina Miejska Kościerzyna/Kościerzyna/Powiat Kościerski 

Gmina Cieszyn 

Świdwin 

Nowa Brzeźnica 

Ostrowiec Świętokrzyski 

Powiat Mikołowski 

Nowomiejski 

Gmina Wiskitki 

Zembrzyce 

Powiat Brzeziński 

Marianowo 

Wielgie 

Wieruszowski 

Gmina Osjaków 

Gmina Miasto Ełk 

 


