
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

I. Wstęp 

Współpraca Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie

przyjmowanym  przez  Radę  Miejską  w  Krośnie  Odrzańskim  programie  współpracy.  Obowiązujący  

w  2014  roku  „PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY  KROSNO  ODRZAŃSKIE  Z  ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI  ORAZ  INNYMI  PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU

PUBLICZNEGO  NA  ROK  2014”  przyjęty  został  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  XLI/319/13  z  dnia  

30  października  2013  r.  w  sprawie  programu  współpracy  Gminy  Krosno  Odrzańskie  z  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz.

Woj.  Lub.  z  2013 r.,  poz.  2326).  Dokument ten wypracowany został  na zasadach partnerskich i  przy

uwzględnieniu konsultacji społecznych, w których brali udział wspólnie przedstawiciele Gminy Krosno

Odrzańskie oraz sektora pozarządowego. 

Działalność  organizacji  poparta  ścisłą  współpracą  z  organami  gminy  umożliwiła  określenie

zbiorowych potrzeb mieszkańców i stworzyła warunki do efektywnego realizowania celów związanych 

z  podnoszeniem  poziomu  życia  mieszkańców.  Znajomość  potrzeb  lokalnego  środowiska  oraz

priorytetowe zadania określone w programie współpracy pozwoliły we właściwy sposób wykorzystać

potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii organizacje – gmina jest gwarantem efektywniejszego

rozwoju  i  aktywizacji  mieszkańców  Gminy  Krosno  Odrzańskie  i  stała  się  kluczowym  elementem

obopólnych kontaktów. 

Współpraca  samorządu  terytorialnego  z  organizacjami  pozarządowymi  stanowiła  jeden  

z  nieodłącznych  elementów  rozwoju  demokratycznego  społeczeństwa  obywatelskiego.  Do  jej

podstawowych  celów  należała  poprawa  warunków  życia  mieszkańców,  zapewnienie  możliwości

poszerzania  aktywności  społecznej  oraz  czynnego  uczestnictwa  w  życiu  gminy.  Ramy  prawne

współpracy  określa  ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  

i  o  wolontariacie  (j.t.  Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1118,  ze  zm.),  która  nakazuje  organom administracji

publicznej  przy  realizacji  zadań  publicznych  współpracować  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Współpraca ta opierała się na poszanowaniu przez obie strony zasad pomocniczości, suwerenności

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju i równości

szans.



II. Program współpracy na 2014 rok 

Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  

o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy jest  najważniejszym dokumentem regulującym współpracę

samorządu  z  III  sektorem.  Art.  5a  ust.  1  ustawy  jednoznacznie  stanowi  o  obowiązku  uchwalenia

rocznego  programu,  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  po  przeprowadzeniu  konsultacji

projektu programu w sposób określony w uchwale o szczegółowym sposobie konsultowania z radami

działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  prawa

miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji.  Dokument  został

opracowany na bazie programu na 2013 rok. W dniach  od 10 września 2013 r. do  01 października

2013 r., przeprowadzone zostały konsultacje  programu, które miały na celu zebranie wniosków, uwag 

i zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały. 

W wyniku powyższego w dniu 1 października 2013 r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne, na

które  zaproszono  organizacje  pozarządowe z  terenu  gminy  Krosno  Odrzańskie.  Ogłoszenie  o

rozpoczętych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy zostało umieszczone na stronie

internetowej  www.krosnoodrzanskie.pl,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  oraz  przesłane  drogą

pocztową. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostało umieszczone na stronie internetowej

www.krosnoodrzanskie.pl, na stronie BIP, a wyniki konsultacji przedstawiono w uzasadnieniu projektu

uchwały. W powyższym projekcie programu współpracy uwzględniono niektóre uwagi zgłoszone przez

organizacje pozarządowe. Porównując program współpracy na 2014 r. z programem współpracy z roku

2013,  przede wszystkim  został  rozszerzony katalog zadań priorytetowych,  znajdujący się  w § 11.  

W programie na 2014 rok dodano ppkt dotyczący popularyzowanie wiedzy o zdrowiu oraz profilaktyce

chorób, dofinansowania sportów walki oraz zajęć popularyzujących taniec towarzyski . Koszt realizacji

programu, zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 8 ustawy, został oszacowany na co najmniej 300 000,00 złotych,

natomiast  wydatkowano 452 636,16 zł.  W  części  dotyczącej  zlecania realizacji  zadań  publicznych  

w ramach otwartych konkursów ofert 446 836,16 zł, a na podstawie art. 19a ustawy 5 800,00 zł.

III. Współpraca finansowa

Jedną z form współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji  zadań

publicznych należących do gminy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Powyższe zlecanie

miało charakter wsparcia, czyli dofinansowania realizacji zadania. Występowało ono przede wszystkim

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ale także jako udzielanie dotacji

zgodnie z art. 19a ustawy, potocznie nazywane małymi grantami. W 2014 roku w ramach otwartych

konkursów ofert  i  małych  grantów przyznano  dla  organizacji  pozarządowych  31  dotacji  na  kwotę  
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w  wysokości  452 636,16  złotych  z  czego  faktycznie  wydatkowano  422 512,19  zł.  Blisko

siedmioprocentowa  różnica  wynika  głównie  z  niewydatkowania  przez  organizacje  części  środków  

lub wydatkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Środki te podlegały zwrotowi do budżetu gminy.

Należy  również  dodać,  że  środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację  zadań  przez  organizacje

pozarządowe stanowiły około 0,85% całego budżetu gminy. Podział budżetu dotacyjnego w 2014 roku

ilustruje  wykres  nr  1.  Ponad  połowa  środków  z  budżetu  Gminy  Krosno  Odrzańskie  została

przeznaczona  na  zadania  z  zakresu  kultury  fizycznej.  Jedna  piąta  środków  została  przekazana  

na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Na zadania dotyczące kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury  i  dziedzictwa narodowego przeznaczono z puli  dotacyjnej  1,55 %, a 0,66 %  

na zadania z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

57,00%

20,12%

1,55%
0,66%

20,67%

Wykres nr 1. Procentowy podział dotacji w 2014 r. ze względu na rodzaj zadań

1. Sport

2. Ochrona zdrowia

3. Kultura

Tradycje narodowe

5. Pomoc społeczna

Szczegółowe  dane  dotyczące  środków  finansowych  wydatkowanych  z  budżetu  Gminy  Krosno

Odrzańskie na dofinansowanie zadań publicznych wg. klasyfikacji budżetowej zawarte są w tabeli nr 1.

Tabela nr  1.  Dotacje na zadania zlecone przekazane do realizacji  podmiotom niezaliczanym  

do sektora finansów publicznych.

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
przyznanej 
dotacji

Kwota 
rzeczywiście 
wydatkowanej
dotacji

452 636,16 zł 422 512,19 zł
w tym:
Upowszechnianie kultury fizycznej 258 000,00 zł 254 418,69 zł
1. Jeździecki Klub Sportowy w 

Gostchorzu
Działalność szkoleniowa w zakresie
jazdy konnej w Gostchorzu, w tym 

5 000,00 zł 5 000,00 zł



udział w zawodach sportowych
2. Siatkarski Klub Sportowy 

„Tęcza”  w Krośnie 
Odrzańskim

Działalność jednosekcyjnego klubu 
sportowego w Krośnie Odrzańskim 
w zakresie piłki siatkowej

30 000,00 zł 29 957,75

3. Klub Sportowy JAGUAR w 
Krośnie Odrzańskim

Wspieranie rozwoju Karate 
Tradycyjnego wśród dzieci i 
młodzieży w Gminie Krosno 
Odrzańskie, poprzez organizację 
zgrupowania sportowego oraz 
udział w zawodach Karate na 
szczeblu ogólnopolskim

3 000,00 zł 3 000,00 zł

4. Miejski Klub Sportowy „Tęcza” 
w Krośnie Odrzańskim

Organizacja zawodów sportowych 
oraz działalności szkoleniowej w 
zakresie piłki nożnej, tenisa 
stołowego oraz brydża sportowego 

120 000,00 zł 120 000,00 zł

5. Klub Sportowy Kruszywo
Stary Raduszec

Udział w rozgrywkach ligowych 
Klubu Sportowego „Kruszywo Stary 
Raduszec”

15 000,00 zł 15 000,00 zł

6. Ludowy  Zespół  Sportowy
„Pogoń” w Wężyskach

Przygotowanie  i  udział  drużyn  
w rozgrywkach ligowych

19 000,00 zł 19 000,00 zł

7. Klub  Piłki  Nożnej  „TRAMP  –
KARP” w Osiecznicy

Udział  drużyny  seniorów  w
rozgrywkach  klasy  „O”  i  drużyn
orlików  i  żaków  w  terenowej  lidze
Podokręgu Krosno Odrzańskie

28 000,00 zł 28 000,00 zł

8. Ludowy  Klub  Sportowy
„Czarni” w Czarnowie

Udział  LKS Czarni  w Czarnowie w
rozgrywkach.

19 000,00 zł 19 000,00 zł

9. Klub  Sportowy  „ODRA  –
DORAMEX” w Radnicy

Udział  w  rozgrywkach  ligowych
Klubu  Sportowego  „ODRA  –
DORAMEX RADNICA”

15 000,00 zł 11 460,94 zł

10. Klub  Sportowy  CALIPSO  w
Krośnie Odrzańskim

„Wyjazd na Mistrzostwa Świata”
4 000,00 zł 4 000,00 zł

Ochrona zdrowia 91 090,16 zł 81 377,64 zł
11. Stowarzyszenie Ludzi 

Aktywnych w Chlebowie
Obóz wędrowny „KARKONOSZE”

13 800,00 zł 13 800,00 zł

12. Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze w Zielonej 
Górze

Kolonie edukacyjne „Słoneczny 
patrol” z elementami profilaktyki 
przeciwalkoholowej „Kraina 100 – 
milowego lasu” w Pucku

11 050,00 zł 11 050,00 zł

13. Lubuski Oddział Okręgowy 
PCK w Zielonej Górze

Wypoczynek letni dla dzieci i 
młodzieży z elementami profilaktyki 
przeciwalkoholowej

11 000,00 zł 11 000,00 zł

14. Stowarzyszenie SUBSIDIUM w
Brzózce

Wakacyjna kuźnia talentów
7 300,00 zł 7 300,00 zł

15. Akcja Katolicka Diecezji 
Zielonogórsko – Gorzowskiej w
Zielonej Górze

Wypoczynek letni w ośrodku 
kolonijno – wypoczynkowym w 
Nowym Dworku  

6 000,00 zł 6 000,00 zł



16. Oddział  Wojskowy  PTTK  w
Krośnie Odrzańskim

XXX Powiatowe 
Wielokonkurencyjne Zawody 
Turystyczne „Jesień 2014”

600,00 zł 0,00 zł

organizacja nie
przyjęła dotacji

17. Lubuskie Stowarzyszenie 
Aktywizacji Młodzieży w 
Zielonej Górze

„Świadomie w dorosłość” 1 650,00 zł 1 650,00 zł

18. Stowarzyszenie SUBSIDIUM w
Brzózce

Zdrowa rodzina – pogodna rodzina 
II Piknik zdrowia

2 650,00 zł 2 650,00 zł

19. Stowarzyszenie Młode Krosno 
w Krośnie Odrzańskim 

KO Streetball Summer Cup 2014 5 240,16 zł 5 240,16 zł

20. Stowarzyszenie SUBSIDIUM w
Brzózce

„Jestem bezpieczny – Potrafię 
pomoc”

2 000,00 zł 2 000,00 zł

21. Siatkarski Klub Sportowy 
Tęcza w Krośnie Odrzańskim

Organizacja wypoczynku zimowego 
dla dzieci i młodzieży z elementami 
profilaktyki przeciwalkoholowej

3 100,00 zł 2 905,18 zł

22. Stowarzyszenie SUBSIDIUM w
Brzózce 

Zdrowo, wesoło, kolorowo 1 900,00 zł 1 900,00 zł

23. Akcja  Katolicka  Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej w
Zielone Górze

Prowadzenie i utrzymanie świetlicy 
środowiskowej

5 000,00 zł 5 000,00 zł

24. Fundacja  Promocji  Zdrowia
Psychicznego  FENIKS  w
Krośnie Odrzańskim

Granice przymusu i dobrowolności 
w leczeniu uzależnień.

12 000,00 zł 3 882,30 zł

25. Stowarzyszenie SUBSIDIUM w
Brzózce 

Konferencja pt. „Współczesne 
tendencje profilaktyki uzależnień”

6 000,00 zł 5 200,00 zł

26. Klub Sportowy JAGUAR 
w Krośnie Odrzańskim

„Wspieranie rozwoju sportowego 
dzieci wybitnie uzdolnionych w 
zakresie Karate Tradycyjnego w 
gminie Krosno Odrzańskie, poprzez 
wyjazd i start w Pucharze Świata 
Dzieci w Karate Tradycyjnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży w trudnej sytuacji 
materialnej”

1 800,00 zł 1 800,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7 000,00 zł 6 999,86 zł
27. Stowarzyszenie Pracowników i

Przyjaciół Warsztatów Terapii 
Zajęciowej SYNERGIA 
w Krośnie Odrzańskim 

„Nie rób scen. Rób teatr!” 5 272,00 zł 5 272,00 zł

28. Stowarzyszenie „Wzgórze 
nadziei” w Krośnie Odrzańskim

„ABC ceramiki” 1 728,00 zł 1 727,86 zł

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

3.000,00 zł 3.000,00 zł

29. Fundacja Alicji w Gronowie „Uniwersytet Obywatelski dla dzieci” 3.000,00 zł 3.000,00 zł
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym działalność 

93 546,00 zł
76 716,00 zł



charytatywna
30. Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Diecezji 
Zielonogórsko – Gorzowskiej w
Gorzowie Wlkp.

„Poprzez wsparcie bliżej innych” 2.000,00 zł 2.000,00 zł

31. Lubuski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Zielonej Górze

„Świadczenie usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych osobom 
uprawnionym w miejscu 
zamieszkania klienta na terenie 
gminy Krosno Odrzańskie”

93 545,00 zł 74 716,00 zł

Analizując powyższe dane w roku 2014 dofinansowano zadania w zakresie upowszechniania

kultury  fizycznej,  ochrony  zdrowia,  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,

podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju

świadomości  narodowej,  obywatelskiej  i  kulturowej,   pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalności

charytatywnej. 

W ramach upowszechniania kultury fizycznej wsparto działalność szkoleniowo - sportową: 

 Miejskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim na kwotę 120 000,00 zł, 

 Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza”  w Krośnie Odrzańskim na kwotę 30 000,00 zł,

 Ludowego Zespołu Sportowego „Pogoń” w Wężyskach na kwotę 19 000,00 zł,

 Klubu Piłki Nożnej „TRAMP – KARP” w Osiecznicy na kwotę 28 000,00 zł,

 Klubu Sportowego Kruszywo Stary Raduszec na kwotę 15 000,00 zł, 

 Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” w Czarnowie na kwotę 19 000,00 zł,

 Klubu Sportowego „ODRA – DORAMEX” w Radnicy na kwotę 15 000,00 zł,

 Jeździeckiego Klubu Sportowego w Gostchorzu na kwotę 5 000,00 zł,

 Klubu Sportowego CALIPSO w Krośnie Odrzańskim na kwotę 4 000,00 zł,

 Klubu Sportowego JAGUAR w Krośnie Odrzańskim na kwotę 3 000,00 zł

W ramach obszaru ochrony zdrowia dofinansowano zadania w zakresie:

a) organizacji  wypoczynku  zimowego  dla  dzieci  i  młodzieży  z  elementami  profilaktyki

przeciwalkoholowej. W ramach powyższego dotację otrzymał Siatkarski Klub Sportowy Tęcza w Krośnie

Odrzańskim na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z elementami

profilaktyki przeciwalkoholowej” - kwota dotacji 3 100,00 zł,



b) prowadzenia i utrzymania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie

–  dotację  otrzymał  Parafialny  Oddział  Akcji  Katolickiej  na  zadanie  pn. „Prowadzenie  i  utrzymanie

świetlicy środowiskowej” - kwota dotacji 5 000,00 zł,

c)  organizacji  konferencji  lub  sympozjum  na  temat  zagrożeń  związanych  z  uzależnieniami,

uwzględniającej  metody  profilaktyki  i  sposoby  rozwiązywania  problemów  w  tym  zakresie,  

w powyższy obszarze dotację otrzymali:

 Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego FENIKS w Krośnie Odrzańskim na zadanie pn. „Granice

przymusu i dobrowolności w leczeniu uzależnień” – kwota dotacji 12 000,00 zł,

 Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce na zadanie pn.  Konferencja pt.  „Współczesne tendencje

profilaktyki uzależnień” – kwota dotacji 6 000,00 zł,

d) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej
przekazano dotację:
 Stowarzyszeniu  Ludzi  Aktywnych  w  Chlebowie  na  realizację  zadania  pn.  „Obóz  wędrowny

„KARKONOSZE” – kwota dotacji 13.800,00 zł,

 Polskiemu  Towarzystwu  Krajoznawczemu  w  Zielonej  Górze  na  realizację  zadania  pn.  Kolonie

edukacyjne „Słoneczny patrol” z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej „Kraina 100 – milowego

lasu” w Pucku - kwota dotacji 11 050,00 zł,

 Lubuskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Wypoczynek

letni  dla  dzieci  i  młodzieży  z  elementami  profilaktyki  przeciwalkoholowej”  –  kwota  dotacji  

11 000,00 zł,

 Stowarzyszeniu SUBSIDIUM w Brzózce na realizację zadania pn. „Wakacyjna kuźnia talentów” -

kwota dotacji 7 300,00 zł,

 Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Krośnie Odrzańskim na zadanie pn. „Wypoczynek letni

w ośrodku kolonijno – wypoczynkowym w Nowym Dworku” – kwota dotacji 6 000,00 zł.

e) organizacji imprez kulturalnych, sportowych, festynów, konkursów o treściach propagujących zdrowy

styl  życia  i  turystyki  kwalifikowanej z akcją oklejania naklejkami fosforyzującymi rowerów na terenie

miasta  i  gminy,  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  dla  dzieci  

i młodzieży. W powyższym zakresie dotacje otrzymali:

 Oddział  Wojskowy  PTTK  w  Krośnie  Odrzańskim na  realizację  zadania  pn. XXX  Powiatowe

Wielokonkurencyjne Zawody Turystyczne „Jesień 2014” – kwota dotacji 600,00 zł,

 Lubuskie  Stowarzyszenie  Aktywizacji  Młodzieży  w  Zielonej  Górze  na  realizację  zadania  

pn. „Świadomie w dorosłość” – kwota dotacji 1 650,00 zł,

 Stowarzyszenie  Młode  Krosno  w  Krośnie  Odrzańskim  na  realizację  zadania  pn. „KO Streetball

Summer Cup 2014” – kwota dotacji 5 240,16 zł,



 Klub  Sportowy  JAGUAR w Krośnie  Odrzańskim  na  realizację  zadania  pn.  „Wspieranie  rozwoju

sportowego  dzieci  wybitnie  uzdolnionych  w  zakresie  Karate  Tradycyjnego  w  Gminie  Krosno

Odrzańskie,  poprzez  wyjazd  i  start  w  Pucharze  Świata  Dzieci  w  Karate  Tradycyjnym,  

ze  szczególnym  uwzględnieniem  młodzieży  w  trudnej  sytuacji  materialnej”  –  kwota  dotacji  

1 800,00 zł,

f)  szkolenia  dla  nauczycieli  i  młodzieży  szkolnej  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, i młodzieży szkolnej

poprzez  programy propagujące bezpieczne zachowania,  racjonalne żywienie  oraz higienę osobistą,

promocja  honorowego  krwiodawstwa  wśród  mieszkańców  Gminy  Krosno  Odrzańskie.  W  danym

zakresie  dofinansowano  zadanie  pod  nazwą  „Jestem  bezpieczny  –  Potrafię  pomoc”,  którego

realizatorem było Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce. Na powyższe zadanie przekazano kwotę  

dotacji w wysokości 2 000,00 zł.

W obszarze  kultury,  sztuki  i  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  dofinansowano

zadania pn.:

 „Nie  rób  scen.  Rób  teatr!”,  którego  realizatorem  było  Stowarzyszenie  Pracowników  i  Przyjaciół

Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim – kwota dotacji 5 272,00 zł,

 „ABC  ceramiki”  realizowane  przez  Stowarzyszenie  „Wzgórze  nadziei”  w  Krośnie  Odrzańskim  –

kwota dotacji 1 728,00 zł.

W obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i  kulturowej dofinansowano zadanie pn. „Uniwersytet

Obywatelski dla dzieci”, realizowane przez Fundację Alicji w Gronowie – kwota dotacji 3 000,00 zł.

W obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz  wyrównywania  szans  tych  rodzin  i  osób  w  tym  działalności  charytatywnej  dofinansowane

otrzymało:

 Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich  Diecezji  Zielonogórsko  –  Gorzowskiej  w  Gorzowie  Wlkp.  

na realizację zadania pn. „Poprzez wsparcie bliżej innych” – kwota dotacji 2.000,00 zł,

 Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze na realizację zadania

pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym

w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Krosno Odrzańskie” – kwota dotacji 91 546,00 zł.



W roku 2014 złożono 36 ofert, z tego 5 w wyniku braku środków lub nie spełnienia formalnych

i/lub  merytorycznych  kryteriów  oceny  zawartych  w  poszczególnych  ogłoszeniach  konkursowych  

nie otrzymało dofinansowania.  Jeden oferent  zrezygnował z  realizacji  zadania.  Wobec powyższego

przyznano dotacje 31 ofertom, natomiast podpisano 30 umów.

IV. Współpraca pozafinansowa

1. Konsultacje

Organizacje  pozarządowe  w  roku  2014  zapraszane  były do  konsultowania  aktów  prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Konsultacje przeprowadzane były

na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r.

w  sprawie  szczegółowego  sposobu  konsultowania  projektów  aktu  prawa  miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz.

1317). 

W 2014 roku przeprowadzono 3 konsultacje, tj.:

 projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie trybu powoływania członków oraz

organizacji i trybu działania Krośnieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  Wieloletniego  Programu  współpracy  Gminy  Krosno

Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017,

 projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  programu  współpracy  Gminy  Krosno  Odrzańskie  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na rok 2015.

Z  konsultacji  zostały  przygotowane  sprawozdania,  które  zostały  zamieszczone  na  stronie

www.krosnoodrzanskie.pl.

2. Wsparcie finansowe i organizacyjne odbywało się poprzez:

 pomoc przy organizacji spotkań i uroczystości,

 umieszczanie  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  informacji  o  prowadzonych  działaniach  

i akcjach podejmowanych przez stowarzyszenia, 

 redagowanie i przepisywanie pism, dyplomów, zaproszeń,

 wykonywanie usług ksero,

 udostępnianie  Sali  1000-lecia  Krosna  Odrzańskiego  w  Urzędzie  Miasta  (w  tym:  Towarzystwu

Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Krośnieńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Fundacji na rzecz

Collegium Polonicum, Stowarzyszeniu Diabetyków),

http://www.krosnoodrzanskie.pl/


 dofinansowanie zakupu pucharów na organizowany przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych 

i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Turniej Strzelecki,

 zakup artykułów spożywczych na organizację zjazdu sołtysów,

 przekazanie  biletów  na  rejs  statkiem Zefir  oraz  pokrycie  kosztów  usługi  cateringowej  spotkania

Związku Sybiraków zorganizowanego z okazji 25 – lecia istnienia krośnieńskiego koła,

 zakup  tortów  na  spotkania  noworoczne  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  oraz

Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 pokrycie kosztów cateringu, dyplomów oraz nagrody rzeczowej na organizowany przez OSP konkurs

wiedzy o straży pożarnej,

 dofinansowanie  kosztów  usługi  cateringowej  podczas  organizacji  jubileuszu  25  –  lecia  istnienia

krośnieńskiego koła Związku Diabetyków,

 zakup statuetek na mistrzostwa strażaków ochotników w Halowej Piłce Nożnej – Bobrowice,

 wkład finansowy w wysokości 3 000,00 zł w ramach realizacji programu „Działaj lokalnie”. 

3.   Przekazywanie materiałów promocyjnych:

 Moto  Forum  Miasta  Krosno  Odrzańskie  –  Rozpoczęcie  sezonu  motocyklowego  w  Krośnie

Odrzańskim – 10 zestawów,

 MKS „Tęcza: - Rozgrywki makroregionu w piłce nożnej - 15 zestawów,

 PTTK Gliwice – sekcja kolarska – Rozpoczęcie sezonu rowerowego - 20 zestawów,

 UKS „ENERGETYK” Dychów – otwarcie mistrzostw powiatu w biegu na orientację – 80 zestawów, 

 Stowarzyszenie  Etiopsko  – Polskie  „Selam” –  Międzynarodowy zjazd członków  Stowarzyszenie

Etiopsko – Polskie „Selam”  ilość gadżetów –  50 zestawów,

 Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego  Wieku – konferencja – 8 zestawów,

 Oddział Wojskowy PTTK  – rajd rowerowy Finlandia, Centralny Rajd Turystyczny Wojska Polskiego

na orientacje – 22 zestawy.

4.  Inne  formy  współpracy  prowadzone  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Krośnie

Odrzańskim:

a) umowa o współpracy pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej

Górze: 

 prowadzenie  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  okresie  01.01.2014  r.  –  31.12.2014  r.  punktu

bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych,

 pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,



 finansowanie  okresowych  dopłat  do  bieżących  zobowiązań  czynszowych  za  lokal  mieszkalny,  

do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez

inne osoby,

 dostosowanie  lokalu  mieszkalnego lub budynku  mieszkalnego dla  potrzeb osoby pokrzywdzonej

przestępstwem w przypadku gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa,

 finansowanie  przejazdów  środkami  komunikacji  publicznej  lub  pokrywanie  kosztów  transportu

związanych z uzyskiwaniem świadczeń koniecznych osobie pokrzywdzonej przestępstwem. 

Działania  finansowane  były  z  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  Przestępstwem oraz  Pomocy

Postpenitencjarnej w ramach umowy zawartej pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet

BABA a Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zadania Ośrodka:

 nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby dyżurów specjalistów,

 przeprowadzenie  akcji  informacyjnej  w  lokalnym środowisku  na  temat  możliwości  skorzystania  

z pomocy,

 wyznaczenie spośród pracowników Ośrodka wolontariusza pełniącego nadzór nad punktem porad.

b) projekt PAKT.com.org Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Gminy Krosno Odrzańskie.

Projekt PAKT.com.org jest wspólną koncepcją Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Gminy Krosno

Odrzańskie, który zrodził się na bazie wieloletnich doświadczeń w obszarze współpracy 2 sektorów:

samorządowego  i  pozarządowego. W  Polsce  istnieją  rożne  rozwiązania  systemowe  w  obszarze

współpracy  międzysektorowej,  które  są  przewidziane  w przepisach  prawa,  a  mimo to  nie  znajdują

zastosowania  w  praktyce.  Należą  do  nich  wieloletnie  programy  współpracy  samorządów  

z organizacjami pozarządowymi, czy szeroko zakrojone zlecanie zadań publicznych.

Pakt.com.org jest  projektem finansowanym z Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Fundacja  

na rzecz Collegium Polonicum realizuje ten projekt w partnerstwie z Gminą Krosno Odrzańskie. Całość

rozpoczęła się w lipcu 2012 r. a zakończy we wrześniu 2015r. W tym czasie projekt przejdzie 3 fazy:

 pogłębiona diagnoza,  która  służyła  zapoznaniu  się  z  wszystkimi  dotychczasowymi  osiągnięciami

gminy  w  dziedzinie  współpracy  z  III  sektorem.  Przebadane  zostały  środowiska  zainteresowane

tematyką, jak i organy i osoby decyzyjne,

 testowanie, które polegało na powołaniu i realizacji wieloletniego programu współpracy, równolegle

realizowane były szkolenia i debaty, 

 podsumowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.



Na przełomie lat 2013/2014 prowadzone były szkolenia skierowane do przedstawicieli organizacji

pozarządowych oraz Gminy Krosno Odrzańskie. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z:

 przeprowadzeniem diagnozy potrzeb społecznych w gminie – praktyczne zastosowanie metod  

i narzędzi wypracowanych w ramach projektu,

 tworzeniem wieloletniego programu współpracy,

 prowadzeniem  debat  oksfordzkich  jako  innowacyjnej  metody  przeprowadzania  konsultacji

społecznych w gminie,

 z badaniem jakości usług społecznych realizowanych w formie kontraktacji,

 z badaniem efektywności społecznej i ekonomicznej zmiany formy realizacji usług społecznych  

na kontraktowanie.

Kolejnym punktem realizowanego projektu było powołanie w 2014 r. Zespołu Partycypacyjnego.  

W skład którego weszli  przedstawiciele miasta i  organizacji  pozarządowych, pracowników jednostek

budżetowych. Celem spotkań Zespołu Partycypacyjnego było wypracowanie założeń do wieloletniego

planu współpracy między Gminą Krosno Odrzańskie i działającymi organizacjami pozarządowymi.

Zespół spotkał się osiem razy. Każde spotkanie dotyczyło innej sfery działań. Tematy poruszane

na spotkaniach związane były z obszarami działalności takimi jak edukacja, turystyka, sfera społeczna,

sport oraz poświęcone były wypracowaniu mechanizmów współpracy, jak formy, sposoby konsultacji

społecznych.

Rezultatem prac zespołu był opracowany i uchwalony w dniu 29 października 2014 r. Wieloletni

Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017.

Następstwem realizowanego projektu było organizacja debat nazywanymi oxfordzkimi. W roku 2014

przeprowadzono trzy debaty, których tematem było: 

 „Komputer lepszy niż elementarz"  ,

 „Dom Kultury jest potrzebny górnej części miasta"  ,

 „Krosno Odrzańskie powinno rozwijać się w stronę turystyki a nie gospodarki (przemysłu)"  .

W chwili obecnej projekt znajduje się w fazie upowszechniania.

http://www.pakt-com.org/72-relacja-z-debaty-oxfordzkiej
http://www.pakt-com.org/82-relacja-z-debaty-oksfordzkiej-2
http://www.pakt-com.org/112-relacja-z-debaty-oksfordzkiej-3

