
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego 

i o wolontariacie,  współpraca  Miasta  Olsztyn  z  organizacjami  pozarządowymi  w  roku  2010 

zaplanowana została w Uchwale Nr LIII/608/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie programu 

współpracy. Uchwała określająca treść programu była, jak co roku, wynikiem wspólnego działania 

pracowników  wydziałów  merytorycznych  Urzędu  Miasta,  Zespołu  Konsultacyjnego  oraz 

szerokiego grona przedstawicieli olsztyńskich organizacji pozarządowych.

Liczba  olsztyńskich  organizacji  pozarządowych,  (fundacji,  stowarzyszeń,  stowarzyszeń  kultury  

fizycznej  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  oraz  uczniowskich  klubów  sportowych) 

w dokumentach rejestrowych przekroczyła 1000.

Nowo powstałe organizacje w latach 2007-2010

Rok
Rodzaj organizacji Łącznie

w rokuFundacje Stow. KRS Stow. Zwykłe STKF
i UKS1

2007 3 17 5 6 31

2008 2 33 3 3 42

2009 15 39 0 5 59

2010 13 40 6 2 61

Zadania  statutowe,  wykonywane  przez  organizacje  obejmują  wszystkie  dziedziny życia  miasta, 

ze szczególnym  uwzględnieniem  sfer,  w  których  występują  największe  potrzeby  społeczności 

lokalnych  (pomoc  społeczna,  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu,  osoby  starsze 

i niepełnosprawne,  aktywność  fizyczna  dzieci  i  młodzieży,  kultura).  Aktywnie  działających 

organizacji jest około 450.

W programie  współpracy zaplanowano zadania będące zadaniami własnymi gminy i powiatu do 

realizacji  przez  podmioty  uprawnione  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego.  Określono 

również priorytety współpracy oraz pozafinansowe formy współpracy, które istotnie wpływają na 

realizację zadań gminy.
1  STKF (stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej) oraz UKS (uczniowskie kluby 

sportowe) są szczególnymi rodzajami stowarzyszeń. Ich osobowość prawną nakreśla ustawa o kulturze fizycznej 
a organem rejestrowym jest starosta właściwy do siedziby stowarzyszenia
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Współpraca finansowa

W roku 2010 ogólna  kwota  dotacji  na  realizację  zadań  przez  organizacje  pozarządowe Miasta 

Olsztyn wyniosła 8.434.212 zł.

W trakcie roku ogłoszonych zostało 19 konkursów ofert na 35 rodzajów zadań publicznych. Dane 

ilościowe przedstawia poniższa tabela.

Zadania finansowane z budżetu miasta realizowane przez podmioty uprawnione ustawą
o działalności pożytku publ  icznego i o wolontariacie w 2010r.  

Zakres budżetowy

Suma 
planowanych 

dotacji
(w zł)

Liczba 
złożonych 

ofert

Suma 
oczekiwanych 

dotacji

Suma 
udzielonych 

dotacji

Edukacja 25.000 2 26.400 25.000

Sport 2.440.000 295 7.578.302,12 2.440.000

Kultura 500.000 114 2.388.881,61 500.000

Turystyka 100.000 29 149.025 100.000

Zdrowie 113.500 19 186.191 113.500

Polityka społeczna 553.394 19 1.019.165 553.394

Prowadzenie domu pomocy 
społecznej i 

środowiskowego domu 
samopomocy2

4.359.038 3 4.359.038 4.359.038

Bezpieczeństwo publiczne 65.000 1 50.000 65.000

Ochrona dziedzictwa 
narodowego 55.000 8 94.267,40 55.000

Promocja Miasta 60.000 19 280.243 60.000

Szkolenia i doradztwo 
organizacji pozarządowych 
z zakresu realizacji zadań 

gminy i powiatu

124.000 4 124.000 124.000

Pielęgnowanie tradycji 
narodowych 20.000 4 20.000

Edukacja obywatelska 
dzieci i młodzieży 20.000 1 19.320 19.320

Razem 8.434.932 518 15.043.951 8.434.212

Wysokość środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe
w latach

2  Zadanie zlecone - środki finansowe na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego
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Zakres budżetowy
Suma dotacji

w roku 2007

Suma dotacji

w roku 2008

Suma dotacji

w roku 2009

Suma dotacji

w roku 2010

Edukacja 12.000 20.000 80.000 25.000

Sport 1.100.000 2.080.000 2.790.000 2.440.000

Kultura 600.000 600.000 1.000.000 500.000

Turystyka 50.000 50.000 100.000 100.000

Zdrowie 17.390 25.000 27 500 113.500

Polityka Społeczna 781.454 421.945 430.468 553.394

Prowadzenie domu pomocy 
społecznej 1.337.476 1.484.565 1.752.000

4.359.038
Prowadzenie środowiskowego 
domu samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz osób z 

zaburzeniami psychofizycznymi 
1

1.466.850 1.358.841 1.951.500

Bezpieczeństwo publiczne 80.000 100.000 50.000 65.000
Ochrona dziedzictwa 

narodowego
116.700 105.000 105.000 55.000

Promocja Miasta 50.000 50.000 100.000 60.000

Współpraca zagraniczna 0 50.000 50.000 0
Szkolenia organizacji 

pozarządowych z zakresu 
realizacji zadań gminy i 

powiatu

0 120.000 123.000 124.000

Razem 5.611.870 6.465.351 8.559.468 8.434.212

W zadaniach zleconych do realizacji przez trzeci sektor z zakresu zadań Biura w roku 2010 pojawi-

ły się dwa nowe – postulowane przez  organizacje zadnia: „edukacja obywatelska dzieci i mło-

dzieży” oraz „podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej”.

Wydatki na realizację umów z organizacjami pozarządowymi (podmioty uprawnione zgodnie 
z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) w budżecie miasta ogółem

2006 2007 2008 2009 2010
0,95% 1,46% 1,03% 0,94% 1,05%

Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konkursach na zadania Miasta
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2006 2007 2008 2009 2010
124 156 125 146 167

Współpraca Pozafinansowa

Szczególnym  realizatorem  współpracy  był  Zespół  Konsultacyjny  oraz  Zespoły  tematyczne 

i komisje  oceniające  uczestniczące  w  ocenie  złożonych,  w  ramach  konkursu  projektów  oraz 

w budowaniu i realizacji Programu Współpracy. Ważnymi dokumentami wypracowanymi w roku 

2010  były,  związane  ze  znowelizowaną  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 

wolontariacie   Uchwala  Rady  Miasta  w  sprawie  przyjęcia  trybu  prowadzenia  konsultacji 

społecznych oraz Uchwała w sprawie trybu powołania oraz organizacji Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.

Jedną  z  form  realizowania  współpracy,  jest  preferencyjne  traktowanie  organizacji  w  zakresie 

udostępniania lokali z zasobów gminy.

W poniższej tabeli łączna ilość  61 organizacji  wynajmujących lokale od Miasta, podzielona jest 

według  czterech kategorii odpowiadających wysokości stawki czynszu.

Przedział 
stawki czynszu: 0 z / użyczenie Od 0,54 zł Od 1,00 zł Od 3,60 zł

Liczba 
organizacji : 19 9 9 24

Prowadzona była również wspólna, z organizacjami, polityka informacyjna. Wszystkie informacje 

dla organizacji oraz promujące organizacje zamieszczane były na stronach internetowych miasta 

i stronach www.ngo.pl.

Od roku 2008 Biuro Pełnomocnika prowadzi również miejski serwis organizacji pozarządowych 

pod adresem www.ngo.olsztyn.pl. 

W roku 2010, w serwisie umieszczono około 200 informacji, oraz odnotowano około 58.000 wejść 

na stronę.

Wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych co roku realizowana jest akcja „1% dla Olsztyna” 

promująca ideę przekazywania 1% podatku na rzecz olsztyńskich organizacji. Mieszkańcy Olsztyna 

coraz chętniej wspierają działalność trzeciego sektora. 
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Według nich w 2009 roku ponad 51 tysięcy Olsztynian zdecydowało się wesprzeć organizacje po-

żytku publicznego przekazując im 1% swego podatku dochodowego na działalność statutową, co 

łącznie stanowiło kwotę 3.154.632,12zł. Z tego aż 2.304.631,46 zł trafiło do 79 organizacji z siedzi-

bą w Olsztynie, a 850.000,66 zł do tych z innych części Polski. Dla porównania – w 2008 roku na 

ten sam krok zdecydowało się 33 tysiące mieszkańców przekazując 2.553.924,66 mln zł, z czego 

1.183.382,14 mln zł przypadło stowarzyszeniom i fundacjom  funkcjonującym na terenie naszego 

miasta. Jest to wynik prowadzonej przez Miasto kampanii promocyjnej.

Istotną  częścią  współpracy  Miasta  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  wsparcie  udzielane 

nowopowstałym oraz już działającym organizacjom poprzez wzmocnienie potencjału organizacji, 

w szczególności w zakresie realizacji zadań Miasta.

Zadanie  to,  na  kwotę  dotacji  124.000  zł.  miasto  zleciło  Związkowi   Stowarzyszeń  „Razem 

w Olsztynie  prowadzącemu  Olsztyńskie  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  przy 

ul. T.Szewczenki.

W ramach tego zadania w 2010 roku przeprowadzonych zostało 12 szkoleń, obejmujących łącznie 

160 godzin szkoleniowych. 

OCOP  jest  również  miejscem,  gdzie  organizacje  mogą  korzystać  z  sal  na  spotkania  swoich 

członków lub organizowane przez siebie przedsięwzięcia. 

Miasto w ramach prowadzonej współpracy prowadzi również szereg inicjatyw wspólnych. W roku 

2010 największymi z nich były:

- współorganizacja pobytu reprezentacji Irlandii w ramach Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjal-

nych,

- przygotowanie grupy wolontariuszy i przeprowadzenie akcji informacyjnej na polach grunwaldz-

kich w czasie trwania obchodów 600-lecia Bitwy.

W ramach zwiększania aktywności obywatelskiej  w roku 2010 przeprowadzona została również 

kampania przed wyborami samorządowymi „Masz głos – Masz wybór”.

W roku 2010 po raz pierwszy w historii funkcjonowania Biura Olsztyn został zakwalifikowany do 

Grup Wymiany Doświadczeń w Związku Miast Polskich, gdzie wypracowywane są modelowe 

rozwiązania z zakresu współpracy oparte na doświadczeniach min. Olsztyna.
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W ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Barometr Współpracy” Olsztynowi została 

przyznana 4 ¼ gwiazdki (na 5 możliwych) jako gminie przyjaznej organizacjom pozarządowym.
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