
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie  

z realizacji Programu współpracy miasta Gostynina  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

 



 

Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą,  Burmistrz Miasta Gostynina jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej do dnia 31 

maja 2021 r. organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy 

miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zwanego dalej 

Programem. 

Program przyjęty został Uchwałą Nr 211/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie                      

z dnia 26 listopada 2020 r. Stanowił on podstawę wspo łpracy Gminy Miasta Gostynina                                        

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnos c  poz ytku 

publicznego na terenie Gostynina w 2020 roku, poprzez okres lenie zasad, form 

wspo łpracy oraz  sfer zadan , w ramach kto rych organizacje realizowały przedsięwzięcia 

na rzecz mieszkan co w Gostynina. 

Procedura konsultacji Programu odbyła się zgodnie z zapisami Uchwały                               

Nr 274/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r., w sprawie 

określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta 

Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą                         

Nr 281/LIII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010r. 

Formy współpracy Gminy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter współpracy 

pozafinansowej oraz finansowej i odbywała się w oparciu o podstawowe zasady: 

suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji                  

i jawności. 

 W ramach współpracy zrealizowane zostały cele: cel główny, jakim było 

zbudowanie partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi oraz cele  

szczegółowe, jakie zakładał Program.  

 

 

 



 

Współpraca pozafinansowa  

 W 2020 roku, współpraca o charakterze pozafinansowym pomiędzy Gminą  Miasta 

Gostynina a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego była ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa. 

Odbywała się w następujących formach:  

✓ wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                               

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, wspierania kampanii 

informacyjno – promocyjnych i wymiany informacji; 

✓ współpracy z podmiotami opiniodawczo – doradczymi; 

✓ pomocy Gminy Miasta Gostynina, w miarę możliwości, w uzyskaniu przez 

organizacje lokali wykorzystywanych w celu prowadzenia przez nie działalności 

statutowej; 

✓ udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż 

budżet Miasta; 

✓ udostępniania w miarę możliwości organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sal 

będących w dyspozycji Urzędu Miasta Gostynina i jednostek organizacyjnych                     

na organizację zebrań; 

✓ gromadzenia i przetwarzania danych na temat organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gostynina; 

✓ udzielania rekomendacji i patronatów. 

 Należy dodać, iż w roku 2020, dokument pn.: Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2020 

był konsultowany społecznie. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta 

Gostynina mogły zgłaszać swoje uwagi do treści przedmiotowego dokumentu. 

Współpraca finansowa  

 Na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów 

ofert w 2020r. miasto przekazało organizacjom pozarządowym kwotę 278 000,00 zł.  

 Zarządzeniem Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 stycznia 2020r. 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (budżet obywatelski). 



 

 W odpowiedzi na ogłoszenie przyznano 1 dotację zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Lp. 

Nazwa organizacji Nazwa projektu Wysokość przyznanego 
dofinansowania po 

zaktualizowaniu 
wniosku z powodu 

pandemii koronawirusa 

11 Klub Sportu Walki K.O. 
Fight Team Gostynin 

Akademia małego mistrza „MMAluch2” 28 000,00 

RAZEM: 28 000,00 

 

 Zarządzeniem nr 56/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2020 r. 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach rozwoju 

sportu. W odpowiedzi na ogłoszenie przyznano dotacje zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp Nazwa organizacji Nazwa projektu Wysokość 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Gostyniński Szkolny 
Związek Sportowy 

Rozwój sportu poprzez organizację 
imprez i zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 

13 000,00 

2 Klub Żeglarski Hals Udział reprezentacji K.Ż „HALS” w cyklu 
regat żeglarskich roku 2020 wraz z 
treningami przygotowawczymi 

36 000,00 

3 Miejski Klub Sportowy 
MAZUR 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
dzieci, młodzieży i dorosłych MKS Mazur 
Gostynin w 2020r. 

110 000,00 

4 Uczniowski Klub 
Sportowy „Zwoleń 
Team” 

„Łączą nas rolki” -  wrotkarstwo forma 
aktywności fizycznej skierowana do 
mieszkańców miasta Gostynina 

10 000,00 

5 Uczniowski Klub 
Sportowy „Alfa” przy 
Gimnazjum Nr 2 w 
Gostyninie 

Realizacja programu szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży w zakresie 
tenisa stołowego 

26 000,00 

6 Uczniowski Klub 
Sportowy „Football 
Education” 

Realizacja programu szkolenia 
piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Gostynin w 2020 r 

20 000,00 



 

Lp Nazwa organizacji Nazwa projektu Wysokość 
przyznanej 
dotacji (zł) 

7 Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy „Handball 
Team Skrwa Gostynin” 

Żyj aktywnie w Gostyninie - piłka ręczna 
dla dzieci i młodzieży z miasta i okolic 

25 000,00 

8 Szachowy 
Uczniowski  Klub 
Sportowy GOSTMAT 83, 

Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w 
Drużynowych Mistrzostwach Polski w 
Szachach Klasycznych – I liga Seniorów 

4 000,00 

9 Klub Sportowy K.O. Fight 
Team Gostynin,  

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie 
sportów walki wśród mieszkańców 
Gminy Miasta Gostynin. Udział w 
ogólnopolskich zawodach sportowych w 
zakresie sportów walki na poziomie 
amatorskim oraz zawodowym 

6 000,00 

RAZEM: 250 000,00 

  Gmina Miasta Gostynina przyznała również następujące dofinansowania na 

realizację tak zwanych „małych grantów” na podstawie uproszczonych ofert realizacji zadania 

publicznego zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Wysokość 
przyznanego 

dofinansowania 

 
1 
 
 
 
 
 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – 
Krajoznawcze Oddział             
w Gostyninie 

Zabytki i unikalne miejsca Elbląga  
i okolic 

2 500,00 

 
 
2 
 
 
 
 

Gostynin skie 
stowarzyszenie 
S piewacze Arce 
Cantores 

Organizacja krajoznawczo – 
kulturalnej wycieczki turystycznej dla 
mieszkan co w miasta będących 
miłos nikami muzyki 

2 000,00 

3 Gostynin skie 
towarzystwo 
Kulturalno - Naukowe 

Ulice Gostynina z historią w tle 5 000,00 



 

4 Gostynin ski Szkolny 
Związek Sportowy 

Doposaz enie stowarzyszenia w 
niezbędny sprzęt do organizowania 
imprez i zawodo w sportowych dla 
dzieci i młodziez y ze szko ł z terenu 
miasta Gostynina 

10 000,00 

RAZEM:  19 500,00 

 Na realizację zadań publicznych w ramach tak zwanych „małych grantów” w 2020r. 

miasto przekazało organizacjom pozarządowym kwotę 19 500,00 zł. 

Podsumowanie: 

              Realizacja Programu przyczynia się do większej aktywności społecznej organizacji 

pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków 

publicznych.  

 Wspierając zadania publiczne Gmina Miasta Gostynina wykorzystuje potencjał 

organizacji, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki 

kontynuowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi i dofinansowywaniu 

realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo 

pomiędzy samorządem a organizacjami pożytku publicznego. 

Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania, tak po stronie Samorządu Gminy 

Miasta Gostynina, jak również podmiotów trzeciego sektora działających na terenie 

miasta, udało się wesprzeć i zrealizować wiele inicjatyw obywatelskich, wyjść                            

na przeciw oczekiwaniom, tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych i dialogu 

obywatelskiego. 

 

     Sporządził:                                                                                                       Zatwierdził: 

Paulina Toruniewska       Paweł Witold Kalinowski 

Magdalena Świderska                           Burmistrz Miasta Gostynina 

 


