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I. WPROWADZENIE.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057), zwanej dalej ustawą, Prezydent Miasta Zielona Góra
w terminie do dnia 31 maja 2021 r., zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta Zielona Góra oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanego dalej BIP, sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym współpracę Miasta Zielona Góra, zwanego
dalej miastem, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, w 2020 roku.
Opracowane zostało na podstawie danych przekazanych przez właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne podległe miastu, odpowiedzialne za współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca dotyczyła realizacji zadań publicznych, o ile zadania te były zadaniami własnymi
miasta, miała charakter finansowy i pozafinansowy i odbywała się w oparciu o podstawowe zasady:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarte zostały
w Programie współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,
zwanym dalej programem (uchwała nr XV.293.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października
2019 r.). Program stanowił podstawowy dokument regulujący współpracę na poziomie lokalnym.
Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym poprzez aktywizację, integrację, rozwijanie współpracy i budowanie partnerstwa między
miastem a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów
społecznych poprzez:
1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców miasta;
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
4) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych
określonych w ustawie;
5) wspieranie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
6) poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców.
We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były również inne dokumenty
strategiczne oraz programy, przyjęte zgodnie z odrębnymi przepisami.

II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA.
Współpraca finansowa realizowana była przede wszystkim:
1) w ramach otwartych konkursów ofert poprzez:
a) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
b) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
c) dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych z innych źródeł
zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych miasta;
2) w trybie pozakonkursowym, zgodnie przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
3) poprzez zakup usług, dotyczących realizacji zadań własnych miasta na zasadach i w trybie
określonym odrębnymi przepisami.

1. ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.
Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zielona Góra ogłoszono 23 otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych.
W ramach ogłaszanych konkursów powoływane były komisje konkursowe, składające się
z 5-7 osób. W skład poszczególnych komisji konkursowych wchodzili zarówno przedstawiciele
Prezydenta Miasta, jaki i organizacji pozarządowych (z zachowaniem zasad członkowstwa
przedstawicieli organizacji pozarządowych określonych w ustawie).
Komisje konkursowe opiniowały złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym oraz
rekomendowały je do dofinansowania ze środków budżetu miasta Zielona Góra.
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Ogłoszenia konkursowe oraz wyniki konkursów ogłaszane były zgodnie z ustawą. Dodatkowo
w BIP w zakładce: „Budżet i finanse” udostępniony został rejestr wszystkich umów zawartych w 2020
roku.
W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert złożono 629 ofert, zawarto 478 umów. Na
realizację 516 zadań publicznych przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości: 11 433 198,00 zł,
wykorzystano: 10 781 924,44 zł, co stanowi 94,3%.
Pandemia koronawirusa była najczęstszą przyczyną uniemożliwiającą realizację zadania
w całości bądź jego części przez organizacje pozarządowe.
Z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych głównie z pandemią 49 podmiotów - po
przyznaniu dotacji - zrezygnowało z zawarcia umowy, a 9 - po podpisaniu umowy - zdecydowało się
na jej rozwiązanie. Brak możliwości realizacji zadania wynikał również z powodu:
 niewystarczających środków finansowych na realizację zadania,
 braku złożenia do oferty korekty realizacji zadania,
 braku zasobów kadrowych koniecznych do realizacji zadania,
 trudności z pozyskaniem minimalnej liczby beneficjentów zadania.
Dodatkowo 7 podmiotów nie było w stanie zrealizować w całości wszystkich zaplanowanych
działań, w związku z tym zwróciły niewykorzystaną część dotacji do budżetu miasta.
Dotacji nie przyznano 92 podmiotom głównie z powodu:
 złożenia oferty po terminie,
 ograniczenia/braku środków finansowych;
 niespełnienia wymogów formalnych przez oferenta,
 braku zgodności oferty pod względem merytorycznym,
 niskiej oceny oferty przez komisję konkursową,
 braku zgodności złożonej oferty z ogłoszeniem konkursowym.

Lp.

Obszar realizacji zadania publicznego

Wysokość
przekazanych
środków finansowych
(w PLN)

1.

Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4 029 616,00

2.

2 001 850,00

4.

Pomoc społeczna
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

5.

Ochrona i promocja zdrowia

676 000,00

6.

333 000,00

10.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami
partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Zielonej Góry
Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

11.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością

157 530,00

12.

Ochrona zwierząt

50 000,00

13.

Turystyka i krajoznawstwo

39 400,00

3.

7.
8.
9.

RAZEM

1 823 580,00
1 514 402,00

241 760,00
192 060,00
190 000,00
184 000,00

11 433 198,00
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Charakterystyka poszczególnych obszarów zadaniowych

1.1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 168 ofert, z których do realizacji wybrano
153, zawarto 146 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
4 029 616,00 zł (wykorzystano 3 863 616,00 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (szkolenie oraz
udział w zawodach w takich dyscyplinach jak: akrobatyka sportowa, boks, brydż sportowy, futbol
amerykański, jeździectwo, ju jitsu, judo, karate, kickboxing, kolarstwo, koszykówka, lekka
atletyka, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie
ciężarów, rock’n’roll akrobatyczny, rugby, skoki na trampolinie, sporty lotnicze, speedrower,
strzelectwo sportowe, taniec sportowy, tenis stołowy, tenis ziemny, żużel);
 szkoleń sportowców z niepełnosprawnością w różnych dyscyplinach sportowych: boccia,
jeździectwo, lekka atletyka, parakajakarstwo, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów,
strzelectwo sportowe i tenis stołowy;
 organizacji znaczących imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych o randze
ogólnopolskiej i międzynarodowej m.in. w: akrobacji samolotowej, kolarskich wyścigach
przełajowych, rock’n’roll-u akrobatycznym, akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie
i ścieżce, sztukach walki, pięcioboju nowoczesnym, strzelectwie, piłce siatkowej i pływaniu
niepełnosprawnych;
 organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, tj.: biegi uliczne
i przełajowe, zawody w akrobatyce sportowej, crossfit, jeździectwo, lekkoatletyka i pływanie,
turnieje piłki koszykowej, ręcznej i nożnej, turnieje strzeleckie oraz boccia, wyścigi rowerowe;
 udziału czołowych zielonogórskich zespołów w rozgrywkach sportowych, w dyscyplinach: futbol
amerykański, futsal, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy oraz
speedrower;
 prowadzenie działalności informacyjnej o tematyce sportowej dotyczącej zielonogórskich klubów
i stowarzyszeń kultury fizycznej, wspieranie imprez i przedsięwzięć sportowych oraz wspieranie
i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów.

1.2. POMOC SPOŁECZNA.
W ramach czterech ogłoszonych otwartych konkursów złożono 35 ofert, z których do realizacji
wybrano 34, zawarto 33 umowy. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
2 001 850,00 zł (wykorzystano 1 964 385,37 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 opieki stacjonarnej dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
 objęcia oddziaływaniem korekcyjno - edukacyjnym sprawców przemocy;
 opieki pozaszkolnej nad dziećmi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
 propagowania i wspierania działań wolontarystycznych;
 udzielania pomocy żywnościowej - wydawania gorących posiłków;
 udzielania pomocy rzeczowej (wydawanie odzieży, żywności);
 prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób;
 prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych osób.

1.3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA.
W ramach dwóch ogłoszonych otwartych konkursów złożono 18 ofert, z których do realizacji
wybrano 18, zawarto 18 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
1 823 580,00 zł (wykorzystano 1 816 560,00 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 wspierania matek samotnie wychowujących dzieci.
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1.4. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 154 oferty, z których do realizacji wybrano
124, zawarto 101 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
1 514 402,00 zł (wykorzystano 1 231 806,13 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 organizacji imprez i przedsięwzięć filmowych, teatralnych, muzycznych, kabaretowych, literackich,
plastycznych i tanecznych, organizowanych w formie cyklicznych festiwali, przeglądów, konkursów oraz
pojedynczych wydarzeń kulturalnych;
 organizacji konferencji, sesji i seminariów naukowych;
 wydawania niekomercyjnych i niskonakładowych książek i czasopism, związanych tematem lub osobą
twórcy z Zieloną Górą;
 wskrzeszania regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej, w tym tradycji winiarskich;
 propagowania kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
 inicjatyw mających na celu wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;
 inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców;
 inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci,
młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców Zielonej Góry;
 promocji miasta poprzez udział miejscowych artystów i zespołów w przeglądach, konkursach,
festiwalach itp., o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 organizacji uroczystych obchodów świąt narodowych i rocznic znaczących wydarzeń historycznych,
 organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, z uwzględnieniem osób starszych;
 prowadzenie działań o charakterze artystycznym i społecznym, mających na celu rewitalizację
i poprawę jakości przestrzeni publicznej na terenie miasta.

1.5. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.
W ramach trzech ogłoszonych otwartych konkursów złożono 51 ofert, z których do realizacji
wybrano 48, zawarto 44 umowy. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
676 000,00 zł (wykorzystano 627 019,94 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 profilaktyki HIV/AIDS poprzez zwiększenie świadomości społecznej, jako przeciwdziałanie
chorobom przenoszonym drogą kontaktów seksualnych;
 udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 profilaktyki zakażeń wirusem HCV;
 promocji zdrowego stylu życia poprzez aktywny tryb życia i zdrowy styl żywienia, jako narzędzie
walki z otyłością;
 medycyny transplantacyjnej;
 problemów rodzinnych osób dotkniętych chorobą;
 wspierania działań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zakresu terapii
indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także możliwości uczestnictwa
w mediacjach rodzinnych;
 organizacji zabezpieczenia przedmedycznego imprez masowych – współdziałania z zespołami
medycyny ratunkowej;
 prowadzenia zajęć z hipoterapii;
 działań profilaktycznych mających na celu minimalizowanie urazów wśród dziecięcych
rowerzystów;
 wspierania imprez i przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 organizacji opieki pielęgniarskiej i socjalnej dla bezdomnych i najuboższych mieszkańców miasta;
 świadczenia osobom niewymagającym hospitalizacji całodobowych usług opiekuńczopielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej na rzecz
mieszkańców Zielonej Góry;
 aktywizacji do życia osób i ich rodzin w chorobach nowotworowych i po chirurgii onkologicznej
poprzez działania terapeutyczne, psychologiczne i arteterapię.

1.6. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 32 oferty, z których do realizacji wybrano
25, zawarto 25 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
333 000,00zł (wykorzystano 312 297,00 zł).
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Zadania dotyczyły m.in.:
 prowadzenia zajęć psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych
w placówkach specjalistycznych, placówkach wsparcia dziennego,
 zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym
od alkoholu, współuzależnionym i ich rodzinom;
 udzielania pomocy psychologicznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe;
 zapewnienia profesjonalnej pomocy, m.in. terapeutycznej, rodzinom z problemem alkoholowym
dotkniętym przemocą domową;
 wspierania środowisk wzajemnej pomocy, grup samopomocowych, abstynenckich;
 udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej;
 prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1.7. WSPÓŁPRACA I ROZWIJANIE KONTAKTÓW Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
I ZAPRZYJAŹNIONYMI ZIELONEJ GÓRY.
W ramach dwóch ogłoszonych otwartych konkursów złożono 8 ofert, z których do realizacji
wybrano 5, zawarto 5 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości
241 760,00 zł (wykorzystano 186 000,00 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 organizacji i udziału w międzynarodowych imprezach sportowych, kulturalnych, oświatowych;
 rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 współpracy dzieci i młodzieży w zakresie: partnerstwa szkół lub wymiany uczniów, ochrony
środowiska, międzynarodowych imprez rekreacyjno - sportowych oraz spotkań mających na celu
upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki i tradycji;
 wspierania imprez i przedsięwzięć rozwijających współpracę z miastami partnerskimi
i zaprzyjaźnionymi.

1.8.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIE
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 2 oferty. Do realizacji zadania wybrano
1 ofertę, zawarto 1 umowę. Na realizację zadania przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
192 060,00 zł (dotację wykorzystano w całości).
Środki finansowe stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej).
Zadanie dotyczyło prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dwóch punktów
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta.
Równocześnie z powyższym zadaniem realizowane były zadania z zakresu edukacji prawnej,
które polegały m.in.: na opracowaniu plakatów, ulotek, broszur, informatorów, poradników, organizacji
„Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020”, przeprowadzeniu kampanii społecznej „Twoje Prawo”,
„Stop Cyberprzemocy” oraz rozpowszechnianiu za pomocą środków masowego przekazu informacji
o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, m.in.
w „Łączniku Zielonogórskim” i w autobusach MZK.

1.9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE MIESZKAŃCÓW MIASTA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 29 ofert, z których do realizacji wybrano 25,
zawarto 24 umowy. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości: 190 000,00 zł
(wykorzystano 188 000,00 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych;
 działań prewencyjno-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 przedsięwzięć innowacyjnych mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu bezpieczeństwa
publicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.
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1.10. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE.
W ramach trzech ogłoszonych otwartych konkursów złożono 102 oferty, z których do realizacji
wybrano 60, zawarto 60 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
184 000,00 zł (wykorzystano 163 450,00 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 zwiększenia możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty szkolnych kół
zainteresowań oraz innych aktywnych form zajęć pozaszkolnych;
 rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 wspierania działań zmierzających do demokratyzacji placówek oświatowych i wychowawczych,
ochrony praw ucznia, rodziców i nauczycieli;
 popularyzacji różnych dziedzin wiedzy;
 organizacji festiwali, przeglądów, warsztatów i konkursów;
 wspierania inicjatyw zmierzających do aktywizacji osób starszych w zakresie oświaty;
 organizacji imprez i przedsięwzięć edukacyjnych;
 wspierania imprez i przedsięwzięć edukacyjnych, w tym „Akcji Edukacja”, „Akcji Zima” i „Akcji Lato”.

1.11.

DZIAŁALNIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

W ramach dwóch ogłoszonych otwartych konkursów złożono 3 oferty, z których do realizacji
wybrano 2, zawarto 2 umowy. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
157 530,00zł (dotację wykorzystano w całości).
Środki finansowe pochodziły z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zadania dotyczyły:
 zapewnienia usług asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych;
 świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym
przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

1.12. OCHRONA ZWIERZĄT.
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 5 ofert, z których do realizacji wybrano 5,
zawarto 5 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości: 50 000,00 zł
(dotację wykorzystano w całości).
Zadania dotyczyły m.in.:
 sterylizacji bezdomnych dzikich kotów;
 wyłapywania bezdomnych zwierząt;
 organizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

1.13. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO.
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu złożono 22 oferty, z których do realizacji wybrano 17,
zawarto 14 umów. Na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości: 39 400,00 zł
(wykorzystano 29 200,00 zł).
Zadania dotyczyły m.in.:
 edukacji turystycznej dzieci i młodzieży;
 organizacji imprez turystycznych;
 propagowania aktywnych form turystyki;
 podejmowania działań na rzecz rozwoju sieci szlaków turystycznych i oznakowania turystycznego
miasta;
 wspierania inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki
i krajoznawstwa w Zielonej Górze;
 stwarzania warunków do rozwoju różnych dziedzin turystyki;
 wspierania imprez i przedsięwzięć turystycznych, w tym z uwzględnieniem specyfiki dla osób
niepełnosprawnych i osób starszych.
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2. ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM.

Oprócz ogłaszanych otwartych konkursów ofert, miasto zlecało realizację zadań publicznych
także w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy.
W ramach tzw. „małych grantów” złożono 124 oferty, zawarto 106 umów. Na realizację 108 zadań
przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości: 725 852,00 zł (wykorzystano 697 593,49 zł).

Lp.

Obszar realizacji zadania publicznego

Wysokość
przekazanych
środków finansowych
(w PLN)

1.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

180 325,00

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

171 334,00

3.

Pomoc społeczna

128 000,00

4.

Ochrona i promocja zdrowia

102 100,00

5.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

63 020,00

6.

34 500,00

9.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Turystyka i krajoznawstwo

10.

Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

3 575,00

7.
8.

Razem

33 998,00
5 000,00
4 000,00

725 852,00

3. ZLECANIE ZADAŃ MIASTA NA ZASADACH I W TRYBIE OKREŚLONYM ODRĘBNYMI
PRZEPISAMI.
W 2020 r. miasto zlecało zadania organizacjom pozarządowym m.in. na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie na realizację
10 zadań, złożono 10 ofert i zawarto 10 umów. Przekazano łączną kwotę w wysokości:
158 500,00 zł (przyznane dotacje wykorzystano w całości);
2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach umowy o partnerstwo zawartej
w dniu 03.01.2019 r. pomiędzy miastem a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zielonej
Górze (umowa na 3 lata) realizowano zadanie pn.: „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”.
Wkład miasta wynosił 22 000,00 zł, z kolei organizacji pozarządowej 29 927,00 zł;
3) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z pominięciem otwartego
konkursu ofert - zgodnie z art. 15zzm):
 w ramach ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”. Zadanie realizował Lubuski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. Kwota finansowania wyniosła
12 500,00 zł (z czego 10 000,00 zł stanowiła dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp., a kwota 2 500,00 zł stanowiła wkład własny miasta),
 w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zadanie realizowało
Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej w Zielonej Górze. Kwota finansowania wyniosła 6 600,00 zł (środki finansowe
pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych);
4) uchwały nr XII.104.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania sprzyjania rozwojowi sportu w Zielonej Górze, gdzie na realizację
2 zadań, złożono 2 oferty i zawarto 2 umowy. Przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości:
3 000 000,00 zł (dotację wykorzystano w całości).
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4. ODBIORCY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH.
Określając wskaźnik liczby odbiorców wzięto pod uwagę różnorodność realizowanych zadań.
Dokładną liczbę osób objętych działaniami trudno było oszacować, ponieważ wiele zadań, w związku
z pandemią, realizowanych było w Internecie (on-line) lub też za pomocą innych środków masowego
przekazu. Wprowadzone obostrzenia spowodowały, że wiele przedsięwzięć odbywało się przy
zachowaniu ograniczonej liczby odbiorców mogących wziąć w nich udział.
Najwyższą liczbę odbiorców zrealizowanych zadań publicznych wykazano w obszarach:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Monitorując jednak poszczególne etapy współpracy (na podstawie złożonych sprawozdań
końcowych z wykonania zadania publicznego) zweryfikowano jedynie szacunkową liczbę odbiorców
poszczególnych obszarów zadaniowych, która przedstawia się następująco:
Lp.
1.

Obszar realizacji zadania publicznego

Liczba
odbiorców/beneficjentów

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ochrona i promocja zdrowia
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Turystyka i krajoznawstwo
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami
partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Zielonej Góry

ok. 60 000 osób

12.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością

13.

Ochrona zwierząt

39 osób
ok. 1000 zwierząt
z terenu miasta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

ok. 20 000 osób
ok. 13 488 osób
8058 osób
7267 osób
ok. 7000 osób
ok. 4000 osób
1000 osób
961 osób
ok. 581 osób
ok. 50 osób

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA.

1. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, DORADCZA I MERYTORYCZNA.










Informowanie, doradztwo i pomoc merytoryczna polegała m.in. na:
udzielaniu pomocy przy rozwiązywaniu organizacji pozarządowych oraz ich zakładaniu (m.in.
pomoc przy wypełnianiu niezbędnych druków do KRS, poprawne napisanie statutów,
regulaminów działalności, sporządzanie protokołów, przygotowywanie uchwał, itp.);
informowaniu o aktualnych przepisach prawnych, dotyczących działalności sektora
pozarządowego poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną czy też poprzez
bezpośrednie spotkania, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19;
udzielaniu pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi organizacjami na poziomie
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w szczególności z miastami partnerskimi;
udzielaniu pomocy merytorycznej przy składaniu ofert w trybie pozakonkursowym i w ramach
otwartych konkursów ofert (konsultacje odbywały się głównie w formie bezpośredniej rozmowy
telefonicznej oraz pocztą elektroniczną),
udzielaniu pomocy merytorycznej dotyczącej rozliczania otrzymanych dotacji;
pomocy w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie;
prowadzeniu i aktualizowaniu mapy aktywności organizacji pozarządowych;
udzielaniu informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji oraz
o pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta, w szczególności
z funduszy strukturalnych, programów pomocowych;
udzielanie organizacjom pozarządowym dotkniętym skutkami pandemii informacji o bezzwrotnych
pożyczkach i dotacjach w ramach wprowadzonych tarcz antykryzysowych.
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Na bieżąco funkcjonowała utworzona na stronie internetowej urzędu zakładka: „Organizacje
pozarządowe” zawierająca niezbędne informacje dla III sektora. Zakładka zawiera m.in. praktyczny
poradnik, z którego chętnie korzystają lokalne organizacje.
Systematycznie prowadzona aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych, znacznie
umożliwiła poprawę komunikacji pomiędzy trzecim sektorem a miastem, głównie w zakresie
przesyłania informacji drogą elektroniczną, ze względu na szybkość i efektywność tego sposobu
komunikowania się.
2. KONSULTACJE.
Przygotowanie i opracowanie projektu programu na 2020 r. było wynikiem kilkuletnich
doświadczeń w tworzeniu i realizacji programów współpracy w mieście. Udział w jego przygotowaniu
mieli w równym stopniu przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i pracownicy urzędu.
Prace nad projektem programu rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. Organizacje pozarządowe
zaproszone do aktywnego udziału w tworzeniu projektu programu miały możliwość zgłaszania zmian
i propozycji do projektu.
Zaproszenie zamieszczone było na stronie internetowej miasta oraz wysłane pocztą elektroniczną
do organizacji pozarządowych, komórek organizacyjnych urzędu i do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zielonej Górze.
W dniach 23.09. - 02.10.2019 r. projekt programu został poddany konsultacjom i opiniowaniu.
W ramach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi nie zgłoszono żadnych
uwag do projektu. Projekt otrzymał pozytywną opinię Rady Dzielnicy Nowe Miasto i Miejskiej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze.
Łącznie z organizacjami pozarządowymi skonsultowano 12 projektów aktów prawa miejscowego.

3. KAMPANIA 1%.
Na początku 2020 r. rozpoczęto coroczną kampanię pod hasłem: „1% z Pożytkiem dla
Zielonej Góry”, która zachęcała do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych
posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego, działających w naszym mieście.
Z racji, że mieszkańcy miasta często korzystają z pomocy lokalnych organizacji pozarządowych
i prowadzonych przez nie działań, istotne było, aby środki finansowe pochodzące od podatników były
przeznaczone na realizację celów statutowych tych organizacji.
Na stronie serwisu miejskiego urzędu zamieszczony był komunikat zawierający niezbędne
informacje, dotyczące sposobu przekazania 1% podatku wraz z linkiem do bazy organizacji pożytku
publicznego i do odpowiednich formularzy.

4. LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w ramach bezprzetargowego najmu, miasto
przekazało lokale użytkowe 2 organizacjom pozarządowym:
1. Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica – ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 53,
2. Ośrodek Integracji Społecznej – ul. Stefana Batorego 53.
Z kolei 9 organizacji pozarządowych wystąpiło z wnioskiem o zawarcie umowy najmu na kolejne
3 lata:
1. Fundacja Salony – ul. Fabryczna 13B,
2. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – ul. Kupiecka 95A,
3. Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica – ul. Jaskółcza 15,
4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” - ul. Al. Niepodległości 7a/2,
5. Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek – ul. Waryńskiego 1a,
6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny - ul. Al. Niepodległości 16/9,
7. Fundacja Soundcore – ul. Porzeczkowa 22a,
8.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – ul. Boh. Westerplatte 27,
z wyjątkiem:
9. Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” – ul. Chrobrego 15a i 15-17 (umowa na 1 rok).
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5. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA.
1)

W 2020 r. Prezydent Miasta sprawował nadzór nad organizacjami pozarządowymi mającymi
siedzibę na terenie miasta, których z roku na rok coraz więcej powstaje.
W rejestrze prowadzonym przez Wydział Sportu, Kultury i Turystyki w Departamencie
Edukacji i Spraw Społecznych urzędu, według stanu na dzień 31.12.2020 r., zaewidencjonowanych
było 787 organizacji pozarządowych, w tym:
 stowarzyszeń – 351,
 fundacji – 217,
 organizacji kombatanckich, terenowych jednostek organizacyjnych – 63,
 związków sportowych, klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej – 62,
 uczniowskich klubów sportowych – 27,
 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej – 29,
 stowarzyszeń zwykłych – 27,
 ochotniczych staży pożarnych – 7,
 związków stowarzyszeń – 4.
Prowadzony rejestr stowarzyszeń nie obejmuje wykazu kościelnych osób prawnych wraz
z ich jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni
socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych
będących spółkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

IV. PODSUMOWANIE.

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w trzeci sektor, a tym samym diametralnie zmieniła
jego codzienne funkcjonowanie. Nowa sytuacja wymagała od organizacji zmierzenia się z nowymi
wyzwaniami, które wiązały się np.: z wdrożeniem procedur pozwalających zachować reżim sanitarny
czy też zmianą trybu pracy na zdalny bądź hybrydowy. Wiele organizacji pozarządowych utraciło
płynność finansową, a niektóre zmuszone były podjąć decyzję o zakończeniu działalności statutowej.
Wprowadzane przez władze państwowe kolejne restrykcje oznaczały m.in.: zredukowanie
kontaktów społecznych, przeniesienie ogromnej części aktywności do Internetu czy też zamrożenie
wielu dotychczasowych działań.
Czas pandemii narzucił też wiele nowych wyzwań związanych ze zlecaniem i rozliczaniem zadań
publicznych.
Mimo wprowadzonych obostrzeń, większość organizacji pozarządowych prowadziła swoje
działania statutowe realizując przy tym planowane zadania. Organizacje korzystały też z pomocy
w postaci bezzwrotnych pożyczek lub dotacji, które pozwoliły zachować im ciągłość działania
i uchroniły przed likwidacją.
W ramach wolontariatu i solidarności z mieszkańcami niektóre organizacje szyły i rozdawały
maseczki ochronne.
W pomoc mieszkańcom, a w szczególności osobom starszym zaangażowali się harcerze ze
Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy robili zakupy
i dostarczali je do domu.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Opracowała:
Monika Jakubowska
główny specjalista
w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki
Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych

1)

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
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V. ZAŁĄCZNIKI.
Zlecanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert
(zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Organizacje pozarządowe
(w zł)

Podmioty kościelne i wyznaniowe
(w zł)

Spółki non-profit oraz kluby sportowe
(w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) – w zł
powierzanie
wspieranie

powierzanie

wspieranie

powierzanie

wspieranie

1 041 876,00

9 649 082,00

4 000

327 240,00

0

411 000,00

945 077,96

9 115 906,48

0

309 940,00

0

411 000,00

Ilość ofert złożonych

58

541

1

27

0

2

Ilość zleconych zadań

51

437

1

25

0

2

Ilość zawartych umów
(podpisanych)

47

406

0

23

0

2

Wysokość środków finansowych
przekazanych na realizacje zadań
publicznych

Wysokość środków finansowych
wykorzystanych na realizacje zadań
publicznych
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Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
(zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Organizacje pozarządowe
(w zł)

Podmioty kościelne i wyznaniowe
(w zł)

Spółki non-profit oraz kluby sportowe
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(w zł)
powierzanie
wspieranie

powierzanie

wspieranie

powierzanie

wspieranie

Wysokość środków finansowych
przekazanych na realizacje zadań
publicznych

281 132,00

387 720,00

28 000,00

29 000,00

0

0

Wysokość środków finansowych
wykorzystanych na realizacje zadań
publicznych

276 132,00

364 554,23

28 000,00

28 907,26

0

0

Ilość ofert złożonych

45

66

7

6

0

0

Ilość zleconych zadań

41

55

6

6

0

0

Ilość zawartych umów
(podpisanych)

40

54

6

6

0

0
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Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 2020 r.

Lp.

Obszar – zakres realizacji zadania publicznego

Liczba organizacji
pozarządowych

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

104

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

90

3.

Ochrona i promocja zdrowia

50

4.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

47

5.

Pomoc społeczna

25

6.

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

7.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka

25

16

8.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

15

9.

Turystyka i krajoznawstwo

12

10.

Współpraca i rozwijanie kontaktów
z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Zielonej Góry

4

11.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością

3

12.

Ochrona zwierząt

2

13.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

14.

Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1
1
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