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Wstęp 
 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 cyt. ustawy (rozumianymi 

w tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”). 

 

 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy                 

i przekazane zostanie Radzie Miejskiej Trzcianki oraz podane do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Trzcianki w zakładce „organizacje 

pozarządowe”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
I. Konsultacje projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 
pozarządowymi na 2021 rok 
 
 Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi – roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 Na podstawie zarządzenia Nr 137/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 października 

2020r., konsultacje projektu programu współpracy na 2021 r., przeprowadzone zostały od  

23 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r., do godz. 15:30. Ogłoszenie o konsultacjach, 

wraz z formularzem do konsultacji oraz  projektem program, zostały zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki 

oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki. Dokumenty dostępne były 

także w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki. Uprawnione 

podmioty mogły przekazywać swoje propozycje osobiście, pocztą elektroniczną oraz 

tradycyjną.  

 W okresie przeznaczonym na konsultacje, do Urzędu Miejskiego Trzcianki nie wpłynęły 

żadne uwagi ani opinie dotyczące programu. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r., zostało przekazane 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki 16.11.2020 r.  

 Program współpracy  przyjęty został uchwałą Nr XXXII/313/20 Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy na 2021 rok. 

 
II. Formy współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi 
 
 Zgodnie z programem współpracy na 2021 r., współpraca gminy Trzcianka  

z organizacjami pozarządowymi miała charakter: 

 finansowy 

 pozafinansowy 
 
1. Współpraca finansowa  
 
 Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania 
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zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, lub wspierania 

zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 Wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych w 2021 r. odbywało się głównie 

po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. 19 października 2020 r. Burmistrz Trzcianki 

ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert w 2021 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy, w skład komisji konkursowej 

wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych 

przez organizacje, biorące udział w konkursie. W określonym w ogłoszeniu terminie, tj. do 

10.11.2020 r., żadna organizacja nie zgłosiła swoich kandydatów do prac w komisjach 

konkursowych.  

 Na realizację zadań publicznych w 2021 r. Burmistrz Trzcianki ogłosił następujące 

otwarte konkursy ofert, określone w § 8 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2021 r.: 

1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zarządzenie Nr 159/20 

Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2020 r.), 

2. w zakresie kultury, turystyki i ekologii (zarządzenie Nr 42/21 Burmistrza Trzcianki  

z dnia 24 lutego 2021 r.), 

Powołane zarządzeniami: Nr 160/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2020 r.,  

Nr 43/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lutego 2021 r. komisje konkursowe dokonały oceny 

ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Trzcianki, oraz zaproponowały podział środków na 

poszczególne zadania i organizacje. Po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowych, 

Burmistrz Trzcianki dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 

2021 r.: 

1. zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 

podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.,  

2. zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki  

i ekologii w 2021 r.  

W 2021 r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki, w trybie otwartych konkursów ofert, wpłynęło 

40 ofert na realizację zadań publicznych – 27 ofert na sport, 6 ofert na kulturę, 6 ofert na 

turystykę oraz 1 oferta na ekologię,  

Burmistrz Trzcianki przyznał 36 dotacji. Podpisane zostały z organizacjami 

pozarządowymi 36  umowy, w tym: 26 umów na realizację zadań w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej, 3 umowy w zakresie kultury, 6 umów w zakresie turystyki 

i krajoznawstwa oraz 1 umowa w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

Liczba 
wszystkich 

ofert 

Liczba 
ofert, 

którym 
przyznano 

dotacje 

Liczba 
umów 

podpisanych 

Liczba umów 
rozwiązanych 

1 Sport dzieci i młodzieży realizowany 

przez uczniowskie kluby sportowe 

działające przy szkołach 

podstawowych 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 

2 Prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo 

we współzawodnictwie sportowym w 

dyscyplinie piłka nożna  

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 
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3 Prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział w rozgrywkach ligowych 

seniorów w dyscyplinie piłka nożna 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

4 Prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym  w dyscyplinach innych niż 

piłka nożna 

 

6 

 

6 

 

6 

 

0 

5 Organizacja zajęć sportowo-

rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

6 Organizacja imprez, zawodów i 

rozgrywek sportowych 

11 10 10 1 

7 Organizacja przedsięwzięć 

artystycznych w formie koncertów, 

przeglądów lub innych wydarzeń 

muzycznych 

 

6 

 

3 

 

3 

 

0 

8 Organizacja i udział w rajdach 

turystycznych i krajoznawczych 

3 3 3 1 

9 Organizacja przedsięwzięć 

turystyczno-rekreacyjnych  

3 3 3 1 

10 Prowadzenie szkoleń i innych form 

edukacji dzieci i młodzieży w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 RAZEM 40 36 36 3 

 

Lista podpisanych umów na poszczególne zadania oraz wartość ofert, kwoty przyznanych  

i wykorzystanych dotacji, a także planowana, na podstawie umów, struktura finansowania 

zadań, przedstawia się następująco: 

 

 zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

Zadanie nr 1 - Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe 

działające przy szkołach podstawowych 

 
Nazwa organizacji Wartość 

oferty przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Uczniowski Klub Sportowy 
,,Dysk'' przy SP 3 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.358,66 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Gwiazda" przy SP w 
Siedlisku 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.999,88 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Relax” przy SP 2 

8.200,00 8.200,00 5.000,00 5.000,00 4.987,93 

 

RAZEM 

18.200,00 18.200,00 15.000,00 15.000,00 13.346,47 

 

 



5 

 

 
 

Zadanie nr 2 - Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo 

we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna 

 

Nazwa organizacji Wartość 

oferty 

przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Fundacja Piotra Reissa 
 

82.300,00 31.500,00 44.500,00 17.000,00 17.000,00 

Fundacja Lech Poznań 
Football Academy 
 

22.700,00 7.000,00 20.500,00 5.000,00 5.000,00 

Miejski Klub Sportowy 

„Lubuszanin” 

 

99.995,34 70.000,00 74.395,46 48.000,00 48.000,00 

RAZEM 204.995,34 108.500,00 139.395,46 70.000,00 70.000,00 

 

 
 

100%

0%0%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy

50%49%

1%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Zadanie nr 3 - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych 

seniorów w dyscyplinie piłka nożna 

 
Nazwa organizacji Wartość 

oferty 

przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Miejski Klub Sportowy 

„Lubuszanin” 

204.958,57 135.000,00 183.510,53 120.000,00 120.000,00 

Klub Piłkarski „Iskra” 

Runowo 

30.900,00 27.398,00 17.002,00 15.000,00 10.636,51 

RAZEM 235.858,57 162.398,00 200.512,53 135.000,00 130.636,51 

 

 
 

Zadanie nr 4 - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym  w dyscyplinach innych niż piłka nożna 

 

Nazwa organizacji Wartość 

oferty przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Uczniowski Klub 
Sportowy Biała 
 

7.900,00 4.500,00 7.400,00 4.000,00 3.947,06 

Miejski Klub Sportowy 
Trzcianka 
 

123.787,00 105.787,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 

Trzcianecki Klub Karate 
 

28.182,00 16.670,00 7.286,00 4.000,00 4.000,00 

Uczniowski Klub 
Sportowy „COPAL” 

101.325,00 80.525,00 91.800,00 71.000,00 71.000,00 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Rychlik 

16.610,00 14.010,00 5.400,00 4.000,00 4.000,00 

Klub Jeździecki Leśna 
Podkowa 

7.570,00 3.600,00 5.970,00 2.000,00 2.000,00 

RAZEM 285.374,00 225.092,00 225.856,00 175.000,00 174.947,06 

 

67%

33%

0%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Zadanie nr 5 – organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym 

 
Nazwa organizacji Wartość 

oferty przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 
Polska Wielkopolskie - 
Poznań 

28.500,00 15.000,00 28.500,00 13.000,00 13.000,00 

Klub Sportowy Zero 
Załamki 

7.600,00 6.080,00 2.660,00 2.000,00 2.000,00 

 

RAZEM 

 

36.100,00 

 

21.080,00 

 

31.160,00 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

 

 

 
 

77%

16%

7%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy

48%52%

0%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Zadanie nr 6 – organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 

 
Nazwa organizacji Wartość 

oferty przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Wartość 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Fundacja Piotra Reissa 
– Turniej Mikołajkowy 
Reiss Cup 

21.400,00 7.000,00 12.300,00 4.000,00 4.000,00 

Klub Jeździecki Leśna 
Podkowa – VIII Święto 
Konia 

7.020,00 2.600,00 7.020,00 2.600,00 2.600,00 

Stowarzyszenie 

Miłośników Brydża 

„Dama Pik” –  Turniej o 

Puchar Burmistrza 

Trzcianki 

3.141,60 1.080,00 3.141,60 1.080,00 1.080,00 

Atletyczny Klub 

Sportowy – Memoriał 

Ryszarda Białczaka 

(podnoszenie ciężarów) 

5.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 

Oddział Regionalny 

Olimpiady Specjalne 

Polska – 

Makroregionalny Turniej 

Badmintona Olimpiad 

Specjalnych 

21.440,00 3.440,00 21.440,00 3.440,00 3.440,00 

Fundacja Piotra Reissa 

– Igrzyska 

Przedszkolaków 

14.100,00 5.000,00 8.500,00 3.000,00 3.000,00 

Klub Sportowy Zero 

Załamki – organizacja 

zawodów sportowych 

dla niepełnosprawnych 

2.740,00 2.040,00 2.740,00 2.040,00 1.038,54 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Rychlik – 

turnieje warcabowe 

14.250,00 8.250,00 6.800,00 3.000,00 3.000,00 

Stowarzyszenie 

Bezpieczny Port – 

regaty sportowe dla 

dzieci 

7.900,00 6.800,00 5.850,00 5.000,00 5.000,00 

Stowarzyszenie 

Miłośników Gier i 

Rozrywek Umysłowych 

im. Ferdynanda 

Dziedzica – 

Międzynarodowy 

Memoriał Szachowy  

25.500,00 19.000,00 21.700,00 16.000,00 16.000,00 

 

RAZEM 

 

122.491,60 

 

58.210,00 

 

94.491,60 

 

43.160,00 

 

39.158,54 
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Podsumowując: 

- w 2021 roku gmina Trzcianka podpisała 26 umów z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań w zakresie sportu, 

- całkowity koszt realizacji tych zadań planowany był na poziomie – 706.415,59 zł, w tym: 

 wartość przyznanych dotacji – 453.160,00 zł 

 wkład własny finansowy organizacji – 232.251,59 zł 

 wkład własny osobowy organizacji – 21.004,00 zł 

- kwota wykorzystanych dotacji –  443.088,58 zł (97,78% planu). 

Strukturę finansowania zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury 

fizycznej przedstawia poniższy wykres:  

 

 
 

 

 zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

 

Zadanie nr 7 – organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych 

46%

50%

4%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy

64%

33%

3%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Nazwa organizacji Wartość 

oferty przed 

korektą 

 

Wnioskowa

na wartość 

dotacji 

przed 

korektą 

Wartość 

oferty po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzysta

nej dotacji 

Związek Harcerstwa Polskiego – 
Hufiec Trzcianka –  Zlot 
Turystyczny 

5.015,00 2.000,00 5.015,00 2.000,00 2.000,00 

Związek Harcerstwa Polskiego – 
Hufiec Trzcianka – Rajd 
Pajęczyna 

6.015,00 2.000,00 6.015,00 2.000,00 0,00 

Związek Harcerstwa Polskiego – 
Hufiec Trzcianka – Rajd 
Szlakami Żaby 

4.210,00 2.650,00 1.655,00 1.000,00 1.000,00 

 

RAZEM 

15.240,00 6.650,00 12.685,00 5.000,00 3.000,00 

 

 
 

 
Zadanie nr 8 –  organizacja przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych  

 
Nazwa organizacji Wartość 

ofert przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

ofert po 

korekcie 

Wartość 

przyznanych 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Fundacja „Polem, Lasem…” 
– organizacja wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych 

1.740,00 1.320,00 1.740,00 1.320,00 0,00 

Stowarzyszenie Bezpieczny 
Port – Otwarcie sezonu 
turystycznego 

1.810,00 1.210,00 1.810,00 1.210,00 1.210,00 

Stowarzyszenie Bezpieczny 
Port – Zakończenie sezonu 
turystycznego 

1.860,00 1.260,00 1.860,00 1.260,00 1.260,00 

 

RAZEM 

 

5.410,00 

 

3.790,00 

 

5.410,00 

 

3.790,00 

 

2.470,00 

 

 

 

39%

57%

4%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Podsumowując: 

- w 2021 roku gmina Trzcianka podpisała 6 umów z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 

- całkowity koszt realizacji tych zadań planowany był na poziomie - 18.095,00 zł, w tym: 

 wartość przyznanych dotacji – 8.790,00 zł 

 wkład własny finansowy organizacji – 7.810,00 zł 

 wkład własny osobowy organizacji – 1.495,00 zł. 

- kwota wykorzystanych dotacji – 5.470,00 zł (62,23% planu). 

 

Strukturę finansowania zadań związanych ze wspieraniem turystyki i krajoznawstwa 

przedstawia poniższy wykres:  

 

 
 

 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 

Zadanie nr 9 –  prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego 

70%

11%

19%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy

49%

43%

8%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Nazwa organizacji Wartość 

oferty 

przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty  po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Fundacja „Polem, Lasem…” 
– Skrzydlaci sąsiedzi – 
pomagamy ptakom i 
nietoperzom Trzcianki 

1.258,00 830,00 1.258,00 830,00 830,00 

RAZEM 1.258,00 830,00 1.258,00 830,00 830,00 

 

Podsumowując: 

- w 2021 roku gmina Trzcianka podpisała 1 umowę z organizacją pozarządową na realizację 

zadania w zakresie ekologii: 

- całkowity koszt realizacji zadania planowany był na poziomie – 1.258,00 zł, w tym: 

 wartość przyznanej dotacji – 830,00 zł 

 wkład własny finansowy organizacji – 140,00 zł 

 wkład własny osobowy organizacji – 288,00 zł. 

- kwota wykorzystanych dotacji – 830,00 zł (100,00% planu). 

 

Strukturę finansowania zadania związanego z ekologią przedstawia poniższy wykres:  

 

 
 

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

 

Zadanie nr 10 –  organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych  

 
Nazwa organizacji Wartość 

oferty 

przed 

korektą 

 

Wnioskowana 

wartość 

dotacji przed 

korektą 

Wartość 

oferty  po 

korekcie 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Fundacja Sołecka – Festiwal 
Muzyczny Łagodne Granie w 
Łomnicy 

10.545,00 6.000,00 7.175,00 4.000,00 4.000,00 

66%
11%

23%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy



13 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo 
Przyjaciół Wsi Rychlik – 
Rychlickie biesiadowanie 

9.425,00 6.250,00 7.175,00 4.000,00 4.000,00 

Stowarzyszenie Trzcianecki 
Alternatywny Dom Edukacji 
Kulturalnej – „Trzciamajka 
Festiwal 2021” 

17.700,00 7.580,00 16.120,00 6.000,00 6.000,00 

RAZEM 37.670,00 19.830,00 30.470,00 14.000,00 14.000,00 

 

Podsumowując: 

- w 2021 roku gmina Trzcianka podpisała 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań w zakresie kultury: 

- całkowity koszt realizacji tych zadań planowany był na poziomie – 30.470,00 zł, w tym: 

 wartość przyznanych dotacji – 14.000,00 zł 

 wkład własny finansowy organizacji – 12.520,00 zł 

 wkład własny osobowy organizacji – 3.950,00 zł. 

- kwota wykorzystanych dotacji – 14.000,00 zł (100% planu). 

 

Strukturę finansowania zadań związanych z kulturą przedstawia poniższy wykres:  

 

 
 

 

Zgodnie z § 16 ust. 1 programu współpracy, gmina Trzcianka zlecała także realizację 

zadań publicznych w trybie małych dotacji. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zezwala, aby jednostki 

samorządu terytorialnego zlecały realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert (zgodnie z art. 19a ustawy). W tym trybie wsparciem z budżetu mogą być objęte 

zadania: 

- o charakterze lokalnym; 

- których wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, 

- realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

W 2021 r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęło 6 ofert na realizację zadań 

publicznych w trybie uproszczonym. Burmistrz Trzcianki, uznając celowość realizacji zadań, 

podpisał 5 umów, udzielając wsparcia w wysokości 29.800,00 zł.  

46%

41%

13%

struktura finansowania

dotacja

wkład własny finansowy

wkład własny osobowy
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Nazwa organizacji Nazwa zadania Koszt 

całkowity 

zadania 

Wartość 

przyznanej 

dotacji 

Wkład własny 

finansowy, 

środki 

pochodzące z 

innych źródeł, 

wkład 

osobowy i 

rzeczowy  

organizacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie Małe 
Skrzydła 

Wypoczynek dzieci i 

młodzieży z Gminy 

Trzcianka 

15.827,00 6.000,00 9.827,00 6.000,00 

Stowarzyszenie Klub 
TSD 

Wypoczynek dzieci i 

młodzieży z Gminy 

Trzcianka 

12.500,00 6.000,00 6.500,00 6.000,00 

Miejski Klub Sportowy 
Lubuszanin w 
Trzciance 

Wypoczynek dzieci i 

młodzieży z Gminy 

Trzcianka 

5.300,00 3.000,00 2.300,00 2.800,00 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
Woj. Wielkopolskiego 

Poszukiwacze Pasji 12.650,00 5.000,00 7.650,00 5.000,00 

Stowarzyszenie Sport 
Events Trzcianka 

WOLFRACE Bieg 

Przeszkodowy OCR 

40.921,91 10.000,00 30.921,91 10.000,00 

RAZEM 87.198,91 30.000,00 57.198,91 29.800,00 

 

 

 
 

Na realizację zadań publicznych w 2021 r. w trybie otwartych konkursów ofert  

oraz w trybie pozakonkursowym gmina Trzcianka przekazała  organizacjom pozarządowym 

kwotę 506.780,00 zł co stanowi  0,38 % wydatków gminy w 2021 r. (134.217.879,16 zł) – w 

2020 r. wskaźnik ten wynosił 0,51 %.  

Oprócz środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań publicznych zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego                               

i o wolontariacie, Gmina Trzcianka, jako członek wspierający, przekazała w 2021 r. składki        

członkowskie do czterech stowarzyszeń działających na terenie gminy Trzcianka tj. 15.000 zł 

dla Hospicjum Trzcianka, 1.500 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój 

34%

66%

struktura finansowania małych 
grantów

dotacja

wkład własny organizacji
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Dzieci i Młodzieży, 10.000 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 10.000 zł dla Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

Ponadto, na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych, Burmistrz Trzcianki, zarządzeniem Nr 80/21 z dnia 10 maja 2021 r., określił zasady 

postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2021 r. podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego. Dotację w wysokości 80.000 zł na realizację zadania  

z zakresu ratownictwa wodnego w formie powierzenia otrzymało Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Oddział Miejsko-

Powiatowy „Anioły” w Trzciance.  

 

 Zgodnie z rozdziałem 10 programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok, realizacja programu poddana jest monitoringowi w celu jego 

oceny. Bazę wyjściową stanowi poziom wskaźników ewaluacji z 2020 r. (dane dotyczą 

otwartych konkursów ofert i małych grantów): 

 
lp.  wskaźniki ewaluacji 

 
2020 2021 

1. 
liczba otwartych konkursów ofert  
 

4  2 

2. 
Liczba zadań realizowanych w ramach otwartych 
konkursów ofert   

12 
 

10 

3. 
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert 

 
71 

 
40 

4. 
liczba umów zawartych na realizację zadań 
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 

 
46 

 

 
36 

5. 
liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym  

1 
 

6 

6. 
liczba umów zawartych na realizację zadań 
publicznych w ramach trybu pozakonkursowego 

 
1 

 
5 

7. 
 
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 

 
16 

 
3 
 

8. 
Wartość wnioskowana wszystkich ofert 1.283.741,70 690.545,00 

9. 

 
Wysokość kwot udzielonych dotacji 
(na podstawie podpisanych umów) 

693.530,00 

(wykorzystana kwota 
dotacji: 424.497,96 – 
61,21% planu) 

506.780,00 

(wykorzystana kwota 
dotacji: 463.388,58 – 

91,44% planu) 

10. 
Liczba beneficjentów realizowanych zadań plan: ok. 6.600 

wykonanie: ok. 2.900 
ok. 3.500 

11. 
Liczba organizacji realizujących zadania 
publiczne w oparciu o dotacje 

plan: 30 
wykonanie: 22 

 
26 

 
Analizując dane z powyższej tabeli widać negatywny wpływ pandemii COVID-19 na 

zainteresowanie organizacji pozarządowych realizacją zadań publicznych w 2021 r. – 
doświadczenia z 2020 r. związane z wprowadzanymi przez rząd nakazami, zakazami, a także 
obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 spowodowały 
wówczas trudności w realizacji zadań, konieczność aneksowania, a w wielu przypadkach 
rozwiązania umów. 

Ponadto, warto zaznaczyć, że w związku z obowiązującymi w momencie ogłaszania 
konkursu ofert ograniczeniami związanymi z organizacją imprez masowych, nie został 
ogłoszony konkurs na organizację w 2021 r. imprez artystyczno-rozrywkowych w okresie 
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obchodów Dni Trzcianki, na które w 2020 r. było przeznaczone 170.000,00 zł.   
Poza tym, w związku z pandemią SARS Cov-2, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych nie ogłosiła konkursu ofert na prowadzenie świetlic wychowawczych 
w 2021 r., dofinansowując jedynie wypoczynek letni dzieci i młodzieży w trybie małych grantów. 
 
 
2. Współpraca pozafinansowa 
 
 W 2021 r. gmina Trzcianka, oprócz finansowania lub dofinansowania zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe wspierała działania sektora 

pozarządowego także w innych formach, w szczególności poprzez: 

 promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki oraz oficjalnym profilu gminy Trzcianka na Facebooku, 

 nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych, centrum wędkarstwa, turystyki 
wodnej i ratownictwa wodnego oraz trzcianeckiej przystani wodnej, 

 udostępnianie organizacjom na preferencyjnych warunkach lokali na działalność 
statutową, 

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń w celu organizacji konferencji, spotkań itp., 

 promowanie wolontariatu oraz osób szczególnie zaangażowanych w działalność 
społeczną, 

 realizację wspólnych projektów i działań na rzecz społeczności lokalnej, 

 prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych, 

 prowadzenie na stronie internetowej urzędu – zakładki: organizacje pozarządowe, 
której podstawowym celem jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji, 
które mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące  
z gminą Trzcianka,  

 obejmowanie przez Burmistrza Trzcianki honorowym patronatem działań i imprez 
przez nie prowadzonych, 

 przekazywanie organizacjom pozarządowym pucharów, dyplomów, gadżetów 
reklamowych na organizowane imprezy, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych z realizacją przez organizacje 
pozarządowe zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze otwartych 
konkursów ofert, 

 przekazywanie organizacjom informacji o szkoleniach, ogłaszanych przez inne 
podmioty konkursach, materiałów szkoleniowych dotyczących stosowania ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 wspieranie organizacyjne, medialne i promocyjne imprez organizowanych przez 
organizacje pozarządowe 

 informowanie organizacji o praktycznych zastosowaniach zapisów tzw. „Tarcz 
antykryzysowych” w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych w czasie 
pandemii wirusa COVID-19. 

  
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi stanowiła jeden z elementów rozwoju 
gminy Trzcianka. Prowadzona była na zasadach: pomocniczości i suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przebiegała w formie finansowej 
oraz pozafinansowej. Organizacje pozarządowe były ważnym partnerem gminy w realizacji 
przedsięwzięć zaspokajających potrzeby mieszkańców i służące lokalnej społeczności, 
wspierających rozwój lokalny oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
 
 
opracowała: 
Anna Stańczyk 


