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Raport
z realizacji programu wspólpracy

Gminy Miasto Szczecinz organizacjami pozarzadowymi
oraz innymi podmiotami prowadzacymi

dzialalnosc pozytku publicznego w 2011 roku

Szczecin, kwiecien 2012



Wstep

Gmina Miasto Szczecin prowadzi od wielu lat dzialania zmierzajace do wzmocnienia sektora
pozarzadowego i aktywnych obywateli. Dzialania te znajduja swoje odzwierciedlenie nie tylko
w coraz wiekszej ilosci zadan zlecanych tym organizacjom, ale takze sa realizowane poprzez wiele
róznych form wspólpracy, nie tylko tych, o których mowa wart. 5 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Co roku ilosc zadan
publicznych zlecanych organizacjom rosnie, systematycznie takze wzrasta ilosc srodków w budzecie
Miasta przeznaczonych na wspólprace z IIIsektorem.

Statystyka

-

Na terenie Miasta Szczecin bylo zarejestrowanych na dzien sporzadzania niniejszego raportu
(25 kwietnia 2012 roku) 2351 organizacji pozarzadowych. Dominujaca od lat forma dzialalnosci
wybierana przez obywateli jest stowarzyszenie posiadajace osobowosc prawna nadawana przez KRS
- w roku 2011 powolano do zycia 43 takie organizacje. Osobowosc prawna uzyskalo takze
35 fundacji. Do ewidencji stowarzyszen zwyklych wpisano 29 nowych organizacji. Jesli chodzi
o organizacje sportowe w roku 2011 zarejestrowano 7 stowarzyszen kultury fizycznej
(nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej), 3 uczniowskie kluby sportowe a KRSnadal osobowosc
prawna 4 organizacjom sportowym. Powolano do zycia takze 6 oddzialów terenowych organizacji,
których siedziba zarzadu glównego zlokalizowana byla poza Szczecinem.

Finanse

Gmina Miasto Szczecin udzielila w 2011 roku 450 dotacji na laczna kwote 19.036.808,20 zl.
Dominujaca forma zlecania zadan publicznych bylo wsparcie, co oznacza, ze zleceniodawca jakim jest
Miasto, oczekiwal wkladu wlasnego w realizowane przez organizacje zadania. Przyznac nalezy, ze
forma ta mobilizuje organizacje do poszukiwania alternatywnych zródel finansowania zadan
publicznych, co w praktyce wspiera same organizacje jak i budzet Miasta. Dane o udzielonych
dotacjach zawieraja tabele nr 1 i 2.

Tabela 1. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarzadowym oraz ilosc ogloszonych
otwartych konkursów ofert w latach 2009 - 2011.
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Rok 2009 2010 2011

,

Liczba udzielonych dotacji
422 450 431

Kwota dotacjiogólem 14.957.466,51 15.385.011,96 18.559.587,20
(w zlotych)

Liczbaogloszonychotwartych 86 72 64
konkursów ofert



Tabela 2. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarzadowym w latach 2010 - 2011
w trybie pozakonkursowym (art. 19 a Ustawy odppiow).

* pierwszy rok obowiazywania zmienionych przepisów Ustawy odppiow

Uchwala w sprawie programu wspólpracy a jego praktyczna realizacja.

W programie wspólpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi

podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego w 2011 r., okreslony zostal sposób oceny

i realizacji Programu wraz z nastepujacymi wskaznikami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dostepnosc srodków budzetowych dla Organizacji,

ilosc aktualnosci umieszczonych na stronie BlP,

ilosc konsultacji z Organizacjami,

dostepnosc nieruchomosci i lokali dla Organizacji,

struktura sektora pozarzadowego w Szczecinie,

ilosc ankiet weryfikacyjnych,

udzial Organizacjiw spotkaniach organizowanych przez Miasto,

zaangazowanie Miasta i Organizacjiw dzialalnosc szkoleniowa.

Ad. 1) W 2011 r. Gmina Miasto Szczecinprowadzila wspólprace o charakterze finansowym w postaci

wspierania i powierzania zadan publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich

realizacji. W roku 2011 Gmina Miasto Szczecinoglosila 64 otwarte konkursy ofert.Zadania zlecano

organizacjom oraz innym podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego w ramach

nastepujacych sfer pozytku publicznego:

f

1)
.

pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej braz

wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) dzialalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrozonych

wykluczeniem spolecznym;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz

rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4)

5)

6)

7)

8)

dzialalnosci na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz jezyka regionalnego;

ochrony i promocji zdrowia;

dzialalnosci na rzecz osób nie pelnosprawnych;

dzialalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym;

dzialalnosci wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci;

Rok 2010. 2011

Liczba udzielonych dotacji
47 82

Kwota dotacjiogólem 343.167,00 477.220,95
(w zlotych)



9)

10)

11)

12)

13) .

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

dzialalnosci wspomagajacej rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych;

nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;

wypoczynku dzieci i mlodziezy;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

turystyki i krajoznawstwa;

dzialalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy

miedzy spoleczenstwami;
~

promocji i organizacji wolontariatu;

pomocy Polonii i Polakom za granica;

dzialalnosci na rzecz kombatantów iosób represjonowanych;

przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;

dzialalnosci na rzecz organizacji pozarzadowych oraz podmiotów wymienionych

wart. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt. 1-32.

W roku 2011 organizacje pozarzadowe zlozyly lacznie 741 ofert w otwartych konkursach ofert.

Zostalozawartych431 umów (w tym 25 umówwieloletnich).Podpisanotakze 19 umówo aneks.

W rezultacie w roku 2011 Gmina Miasto Szczecin udzielila 450 dotacji w procedurze otwartego

konkursuofert na laczna kwote: 18.559.587,25 zl. Ponadto rok ten obfitowal w oferty skladane przez

organizacje w procedurze tzw. malej dotacji, których do Gminy Miasto Szczecin wplynelo az 149.

Zawarte zostaly 82 umowy na kwote: 477.220,95 zl. Laczna kwota przekazana organizacjom

pozarzadowym na realizacje zadan publicznychw roku 2011 to: 19.036.808,20 zl.

Ad. 2) W ramach wspólpracy Miasta z organizacjami dotyczacej wzajemnego informowania sie

o planowanych kierunkach dzialalnosci, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w roku 2011 zostely.

zamieszczone 333 "Aktualnosci", informujace mieszkanców oraz organizacje pozarzadowe o waznych

wydarzeniach ze sfery pozarzadowej.

Ad. 3) W roku 2011 Gmina Miasto Szczecin przeprowadzila konsultacje projektów aktów

normatywnych z organizacjami pozarzadowymi, w tym ze Szczecinska Rada Dzialalnosci Pozytku

Publicznego. Konsultacjom poddano:

1) uchwale w sprawie "Programu wspólpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami

pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na

2012 rok";
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2) uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych

z mieszkancami Miasta Szczecin.

Ad. 4) W roku 2011 Gmina Miasto Szczecin udostepniala organizacjom pozarzadowym lokale,

nieruchomosci, a takze sale i pomieszczenia, na warunkach preferencyjnych, w celu prowadzenia

4 dzialalnosci pozytku publicznego. Najwieksza liczba lokali zostala udostepniona organizacjom

w ramach powolanych i dzialajacych na terenie Miasta Szczecin Inkubatorów, a mianowicie

Szczecinskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych "Sektor 3" oraz Szczecinskiego

Inkubatora Kultury. Ponadto w roku 2011 na rzecz organizacji spórtowych zostaly przekazane lokale

zarzadzane przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Lacznie w roku 2011

przekazano 24 nieruchomosci na dzialalnosc statutowa organizacji.

Ad. 5) Blednie przyjety wskaznik - wartosc wskaznika oceniona jako niemierzalna.

Ad. 6) W roku 2011 Biurods. OrganizacjiPozarzadowych przeprowadzilo ankiete weryfikacyjna wsród

organizacji pozarzadowych oraz innych podmiotów dzialajacych w sferze pozytku publicznego na

terenie Gminy Miasto Szczecin.Celem ankiety bylo zebranie i zaktualizowanie danych o organizacjach,

a takze umieszczenie ich w ogólnodostepnej bazie danych administrowanej przez Biurods. Organizacji

Pozarzadowych. W wyniku przeslanej ankiety informacje zwrotna do Biura przekazalo 251 organizacji.

Ad.l) W roku 2011 Gmina Miasto Szczecinzorganizowala dla organizacji pozarzadowych nastepujace

spotkania oraz akcje:
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Lp. Akcja Wydarzenie Termin Ilosc organizacji
uczestniczacych

1. Akcjapromocyjna "Stwarzaj VISpotkanie 05 luty 2011 r. 29 .
Szczecin. Daj z siebie 1 %". Szczecinskich \

Organizacji
Pozytku
Publicznego w
CHRGALAXY

Koncert Fundacji 11 luty 2011r. 5

Akademii Muzyki
Dawnej, Studio
Polskiego Radia
Szczecin

Udostepnienie 14 kwietnia l

organizacjom 2011r.

pozarzadowym
zabytkowego
tramwaju typu



Miasto, jak co roku, zorganizowalo akcje promocyjna "Stwarzaj Szczecin. Daj,z siebie

1 %", której celem bylo zachecenie podatników do przekazania jednego procenta podatku

dochodowego od osób fizycznychorganizacjom z terenu Szczecina, posiadajacym status organizacji

pozytku publicznego. W ramach akcjiodbyly sie nastepujace wydarzenia:

VISpotkanie SzczecinskichOrganizacji Pozytku Publicznego w CHRGALAXY

Spotkanie, które odbylo sie w dniu 5 lutego 2011 roku, mialo charakter prezentacji OPP na stoiskach

wystawienniczych w CHRGALAXY. Organizacje mogly takze prezentowac swój dorobek w jakiejkolwiek

innej formie, poza stoiskiem. Do form artystycznych udostepniana byla organizacjom scena wraz

z profesjonalna obsluga.

Koncert Fundacji Akademii Muzyki Dawnej

11 lutego 2011 roku, w Studio Polskiego Radia Szczecin odbyl sie Koncert dla przedstawicieli

organizacji pozytku publicznego polaczony ze spotkaniem z wladzami miasta.

Rowerowa Masa Krytyczna \

W dniu 23 marca2011 r.odbylsie przejazdulicamiSzczecinaRowerowejMasyKrytycznej.Rowerowa

Masa Krytyczna to wydarzenie cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin.

W dniu tym wydarzenie promowalo akcje "Stwarzaj Szczecin - daj z siebie 1%". Do udzialu

w przedsiewzieciu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich organizacji pozytku publicznego

z przyjaciólmi, rodzinami - warunkiem bylo posiadanie sprawnego roweru.

Przejazd zabytkowym tramwajem TYPU"N"

W dniu 14 kwietnia 2011 roku odbyl sie przejazd zabytkowym tramwajem TYPU"N", który zostal

udostepniony organizacjom pozytku publicznego chcacym promowac swoja dzialalnosc wsród

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.Organizacje, jak co roku, mogly informowac

w dowolny sposób mieszkanców Szczecina (megafon, ulotki itp.) o mozliwosci odpisywania
.'
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2. Walne Spotkanie Sprawozdawczo -Wyborcze 11 maja 2011r. 110

Organizacji Pozarzadowych

3. V Tydzien Inicjatyw Pozarzadowych/ 23 -27 maja 44

Dni Otwarte Organizacji Pozarzadowych 2011 2011r.

4. X Szczecinskie Spotkanie Organizacji Pozarzadowych 29 maja 2011r. 140

"POD PLATANAMI"

5. Europejski Roku Wolontariatu 2011 w Szczecinie - 5 rudnia 2011 r. 150
Gala Finalowa



1% podatku .na rzecz swojej organizacji. Tramwaj kursowal ulicami miasta, zatrzymujac sie na

poszczególnych przystankach, zgodnie z zaplanowana trasa.

Zapal sie do akcji - zapal, badz zgas swiatlo w swoim oknie! - akademik "Kordecki"

Nietuzinkowe zaangazowanie srodowiska akademickiego, wzbogacone twórczym potencjalem

l studentów wspomoglo promocje akcji "Stwarzaj Szczecin.Daj z siebie 1%",zas wydarzenie zapalenia

logo ,,1%" w oknach akademika "Kordecki" w dniu 10 marca 2011 r. na dlugo zapadlo w pamieci

mieszkanców Szczecina. Zdjecie upamietniajace efekt koncowy happeningu chetnie prezentowaly

zarówno lokalne jak i ogólnopolskie media.

Ponadto Miasto organizowalo inne wazne dla III sektora wydarzenia, wsród których nalezy wymienic:

VTydzien Inicjatyw PozarzadowychI DniOtwarte Organizacji Pozarzadowych 2011

Tydzien Inicjatyw Pozarzadowych(23-29 maja 2011) to cykliczna impreza, która odbyla sie

w Szczecinie juz po raz piaty. W poniedzialek 23 maja szczecinskie organizacje pozarzadowe

otworzyly swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Dni Otwarte (23 - 28 maja) byly doskonala

okazja aby mieszkancy Szczecina mogli zapoznacsie z dzialalnoscia organizacji w ich siedzibach.

X Szczecinskie Spotkanie Organizacji Pozarzadowych "POD PLATANAMI"

Pod haslem "Wielki Piknik Pasji" w dniu 29 maja 2011 roku odbylo sie X Szczecinskie Spotkanie

Organizacji Pozarzadowych "POD PLATANAMI". W trakcie imprezy spotkac mozna bylo

przedstawicieli ponad 100 szczecinskich (a takze tych z województwa zachodniopomorskiego

i z Niemiec) organizacji pozarzadowych, które na stoiskach, scenach i na terenach zielonych

prezentowaly swoja dzialalnosc.

Europejski Rok Wolontariatu - konferencja Miasta Partnerskich (impreza towarzyszaca Dniom
\

Morza 2011).

W spotkaniu zorganizowanym z okazji roku ustanowionego przez Parlament Europejski wzieli udzial

przedstawiciele miast partnerskich Szczecina oraz Pani Marian Harkin - Poslanka do Parlamentu

Europejskiego, pomyslodawczyni Europejskiego Roku Wolontariatu. Konferencja byla doskonala

okazja do wymiany doswiadczen jak wolontariat jest realizowany w róznych krajach a takze stala sie

przyczynkiem do podjecia dialogu miedzy miastami partnerskimi Szczecina w tematyce dotyczacej

spoleczenstwa obywatelskiego.

Europejski Roku Wolontariatu 2011 w Szczecinie- Gala Finalowa

Wydarzenie odbywalo sie w ramach Tygodnia Aktywnosci zorganizowanego przez kilka instytucji

publicznych i organizacji
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pozarzadowych dzialajacych w Szczecinie. Gala Finalowa byla okazja do



podsumowania dzialan podjetych przez Miasto w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu, byla

takze okazja do spotkania osób spolecznie zaangazowanych dzialajacych na rzecz Szczecina i jego

mieszkanców.

Ad. 8) W roku 2011 wspólpraca Miasta z Organizacjami realizowana byla takze w formie szkolen. Od

kwietnia 2011 roku przy okazji kazdego oglaszanego przez Prezydenta Miasta Szczecin otwartego

konkursu ofert odbywaly sie szkolenia dla organizacji pozarzadowych oraz innych podmiotów

upowaznionych do partycypowania w procedurach konkursowych, z zakresu wspólpracy finansowej

i pozafinansowej. Ponadto Biuro ds. Organizacji PozarzadoWych, jako koordynator w zakresie

prowadzenia spraw zwiazanych z organizacjami dzialajacymi w sferze pozytku publicznego oraz

instytucji wspierajacychdzialalnosctych organizacji,organizowalo w miare zapotrzebowania inne

szkolenia dla organizacji, a takze nawiazywalo i utrzymywalo kontakt z instytucjami, organizacjami,

firmami itp. prowadzacymi dzialalnosc szkoleniowa dla organizacji.

Inne wazne informacje dotyczaceIII sektoraw Szczecinie.

Rok 2011 to takze rok szczególny dla calego szczecinskiego sektora pozarzadowego.

W styczniu otwarto SzczecinskieCentrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych Sektor3. Projekt ten

jest finansowany przez Urzad Miasta Szczecini realizowany przez piec partnerskich organizacji, które

wspólnie dzialaly na rzecz powolania Inkubatora: Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów,

Stowarzyszenie Czas Przestrzen Tozsamosc, Stowarzyszenie POLlTES,Towarzystwo Wspierania

Inicjatyw Kulturalno-Spolecznych "TWIKS" oraz Polski Czerwony Krzyz oddzial w Szczecinie. Dzieki

wspólpracy czterech z pieciu wyzej wymienionych podmiotów w roku 2011 udalo zdobyc sie prawie

3 miliony zlotych ze srodków PO KL na rozwój dzialalnosci Sektora3 na najblizsze lata. Projekt

oficjalnie wystartowal w listopadzie 2011 roku i bedzie realizowany przez prawie trzy kolejne lata

a dzialania zaplanowane w nim sluzyc beda wzmocnieniu szczecinskichorganizacji pozarzadowych.

Drugim, nie mniej znaczacymwydarzeniem, bylo uruchomienie Inkubatora Kultury w w~li po

likwidowanej instytucji kultury Szczecin 2016. Powolanie do zycia inkubatora bylo wyrazem troski

wladz Szczecina o organizacje pozarzadowe, które dzialaja w obszarze kultury. Likwidacja Szczecin

2016 dla wielu z nich oznaczalo likwidacje lub ograniczenie dzialalnosci, które zostalo oddalone

poprzez powolanie do zycia inkubatora. Podobnie jak w przypadku Sektora3, centrum wspierania dla

organizacji dzialajacych w obszarze kultury prowadzone jest przez organizacje pozarzadowa

(stowarzyszenie Media dizajn).

Oba centra prowadza bardzo podobna dzialalnosc - cel glówny to wspieranie spoleczenstwa

obywatelskiego poprzez rozwój potencjalu juz istniejacych i wzmacnianie procesu powstawania

nowych organizacji pozarzadowych. Cel ten jest realizowany poprzez spotkania, szkolenia,

doradztwo, warsztaty, udostepnianie pomieszczen, adresu pocztowego czy szafek na dokumenty.
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Dzial91noscobu centrów wspierana jest przez dzialajace od 5 lat Regionalne Centrum

Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie Polites. Jest to takze zadania, które jest finansowane

z budzetu Miasta Szczecin.Centrum Wolontariatu miesci sie w budynku przy ul. Dworcowej a glówne

cele jego dzialania to prowadzenie bazy wolontariuszy i instytucji poszukujacych wolontariuszy,

"
szkolenia, promocja idei wolontariatu i wspólpraca z instytucjami publicznymi oraz organizacjami

w kwestiach dot. wolontariatu.

Szczególowe informacje nt. róznych form wspólpracy Miasta z organizacjami pozarzadowymi mozna

znalezc takze na stronach wwww.szczecin.pl/bop oraz na www.platanv.org.
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