SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przedkłada się
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok.
„Program współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/169/17 Rady
Miasta Kolno na sesji w dniu 27 października 2017 roku.
W ramach uchwalonego na rok 2018 „Programu współpracy” - zgodnie z wymogami
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Kolno ogłosił
dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia
na terenie miasta Kolno w 2018 roku - Zarządzenie Nr 320/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2018 roku Zarządzenie Nr 386/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku.
W ogłoszeniach o konkursie podano m.in.: szczegółowe rodzaje zadań, zasady
przyznawania dotacji, termin, kryteria i tryb wyboru ofert oraz wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadań.
W pierwszym konkursie na realizację ww. zadań przewidziano 150 000 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drugim przeznaczono 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych). Złożone oferty (w I konkursie wpłynęło 13 ofert, w II – jedna) analizowała i oceniała
pod względem formalnym i merytorycznym 6-osobowa Komisja Konkursowa do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, powołana przez Burmistrza Miasta, złożona
z trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Kolno oraz trzech przedstawicieli organizacji
pozarządowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie oferty i przedstawiła propozycję
kwot dofinansowania poszczególnych zadań zgłoszonych w ramach otwartych konkursów
ofert. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podjął Burmistrz Miasta i zlecił 9 organizacjom
pozarządowym realizację określonych zadań publicznych, z udzieleniem dotacji na ich
dofinansowanie (w I konkursie przyznano 129 000 zł, w II – 60 000 zł).
Wysokość środków przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wnioskodawca

1.

Kolneński Klub
Sportowy „Orzeł”

2.

Kolneński Klub
Sportowy „Orzeł”

3.

Kolneńska Grupa
Pierwszej Pomocy

4.

Polski Związek
Niewidomych
Okręg Podlaski

Nazwa zadania

Organizacja imprez
sportowych (mecze piłki
nożnej, turnieje piłkarskie)
szkolenie drużyn seniorów,
grup młodzieżowych
w rozgrywkach pod
patronatem PZPN
Organizacja imprez
sportowych (mecze piłki
nożnej, turnieje piłkarskie)
szkolenie drużyny seniorów,
w rozgrywkach pod
patronatem PZPN
Międzyszkolne Zawody
z Pierwszej Pomocy
III Edycja
Aktywizacja społeczna
osób niewidomych
i słabowidzących
z Miasta Kolno

Łączny
koszt
realizacji
całości
zadania
(w zł)

Kwota
Kwota
wniosko- przyznanych
wana
środków
(w zł)
(w zł)

113 000

100 000

100 000

68 500

60 000

60 000

2 900

2 400

2 000

4 430

3 170

2 500

5.

KOLNO 4 X 4

„Winter Trap VI”

2 500

2 000

2 000

6.

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Edukacji, Kultury..

Wędrówka szlakiem kultur
miast Piastów

11 050

4 300

4 000

7.

Towarzystwo
„Jan z Kolna”

XXIX Kolneńskie
Biegi Jesieni

13 846

11 246

5 000

8.

Towarzystwo
„Jan z Kolna”

2 020

1 770

1 000

9.

Towarzystwo
„Jan z Kolna”

1 000

900

500

Rodzinny Rajd Rowerowy
„Bezdrożami
Kolneńszczyzny”
VIII Szachowe Mistrzostwa
Dzieci i Młodzieży Szkolnej
im. Akiby Rubinsteina

Uczniowski Klub
10. Sportowy
„Olimpia”

11.

Udział młodziczek i juniorek
młodszych UKS „Olimpia”
Kolno w Mistrzostwach Ligi
Okręgowej Podlaskiego
Wojewódzkiego Związku
Piłki Ręcznej w Białymstoku
i w Klubowych
Mistrzostwach Polski w Piłce
Ręcznej o Puchar ZPRP oraz
w Turniejach Wojewódzkich,
Międzywojewódzkich
i Ogólnopolskich w Piłce
Ręcznej w sezonie
I-XII 2018 r.

49 257

43 458

4 000

5 000

4 500

3 500

Obóz Wędrowny Hufca ZHP
Kolno w Bieszczadach –
HAL 2018

8 400

6 400

1 300

Uczniowski Klub
XIV Otwarte Mistrzostwa
Sportowy „Rekord” Kolna w Tenisie Stołowym

ZHP Chorągiew
12.
Białostocka
13.

ZHP Chorągiew
Białostocka

Harcerski Bieg Rudym
Szlakiem w Warszawie

2 400

1 200

1 200

14.

ZHP Chorągiew
Białostocka

Wyjazd Kadry „Czas Start”

5 100

4 200

2 000

Razem

289 403

245 544

189 000

Burmistrz Miasta w 2018 roku zawarł ogółem 14 umów z 9 organizacjami pozarządowymi,
które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadań.
Ostatecznie w 2018 roku z dotacji na realizację zadań publicznych przekazanej w kwocie
189 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) wykorzystano 183 350 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
Z uwagi na zamknięcie przez Nadleśnictwo Nowogród bazy harcerskiej w Koźle z powodu
zagrożenia spowodowanego spróchniałymi konarami drzew, nie odbyły się „XXIX Kolneńskie
Biegi Jesieni”. Nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z uwagi na wystąpienie
okoliczności siły wyższej, które uniemożliwiły Towarzystwu „Jan z Kolna” wykonanie umowy.
Stowarzyszenie zwróciło dotację w kwocie 5 000 zł. Okręg Podlaski Polskiego Związku
Niewidomych zwrócił niewykorzystane dofinansowanie w kwocie 650 zł z uwagi na mniejszą
od planowanej liczbę uczestników pikniku rodzinnego w ramach realizowanego zadania pn.
„Aktywizacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących z Miasta Kolno”.
Kolneński Klub Sportowy „Orzeł” złożył sprawozdanie 44 dni po upływie terminu
określonego w pierwszej umowie realizacji zadania pn. „Organizacja imprez sportowych
(mecze piłki nożnej, turnieje piłkarskie) szkolenie drużyn seniorów, grup młodzieżowych
w rozgrywkach pod patronatem PZPN”. Towarzystwo „Jan z Kolna” złożyło sprawozdanie
z wykonania zadania pn. „VIII Szachowe Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży Szkolnej im. Akiby
Rubinsteina” 12 dni po upływie terminu określonego w umowie oraz 9 dni po upływie terminu

z realizacji „Rodzinnego Rajdu Rowerowego Bezdrożami Kolneńszczyzny”. Pozostałe
organizacje pozarządowe wywiązały się terminowo z obowiązku złożenia sprawozdania tj.
w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań. Po dokonaniu analizy złożonych
sprawozdań wynika, że wszystkie organizacje należycie wywiązały się z realizacji zleconych
zadań, wykorzystując w sposób prawidłowy przyznane dotacje.
Inne, realizowane w ramach programu formy współpracy miasta Kolno i jednostek
miejskich z organizacjami pozarządowymi polegały na współudziale w organizowaniu
i współfinansowaniu (najczęściej poprzez fundowanie pucharów, dyplomów czy innych
nagród) różnych przedsięwzięć podejmowanych z inicjatywy tych organizacji. Działania te
miały na celu przede wszystkim promocję miasta Kolno w powiecie i województwie.

