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Wstęp 

 

       W dniu 29 października 2015 r. Uchwałą Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej 

Chełmży został przyjęty Program współpracy Gminy Miasta Chełmży                   

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016 r. zwany dalej Programem. 

      Program współpracy skierowany był do organizacji pozarządowych tj. osób 

prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym 

stowarzyszeń nie będących jednostkami sektora finansów publicznych w 

rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działających w celu 

osiągnięcia zysku, realizujących cele publiczne związane z wykonywaniem 

zadań publicznych gminy. Skierowany był również do osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, a także do stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

prowadzących działalność na terenie miasta Chełmży i dla jej mieszkańców. 

       Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chełmży 

www.chelmza.pl 

     Program ma za zadanie wytyczać kierunki współpracy pomiędzy 

samorządem Gminy Miasta Chełmży, a organizacjami pozarządowymi                        

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, 

zakres i formy tej współpracy. 

     Program ma w szczególności sprzyjać kontynuowaniu i rozwijaniu 

partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta Chełmży, 

rozwojowi tych organizacji. Stwarzać  mieszkańcom gminy szansę poszerzenia 

aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych 

na rzecz organizacji pozarządowych na rok 2016. 

     

 

W Programie określono następujące formy współpracy: 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Zapraszanie przedstawicieli na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji Rady         

z prawem zabierania głosu. 

3. Przekazanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych 

lub realizowanych zadaniach sfery publicznej, bieżąca wymiana informacji 

między samorządem, a organizacjami pozarządowymi. 

http://www.chelmza.pl/


4. Publikowanie ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych 

przez gminę i organizacje pozarządowe na stronie internetowej gminy  

i w gazetach lokalnych. 

5. Informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady 

Miejskiej oraz posiedzeniach komisji rady, podczas których omawiane będą 

projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem 

działalności tych organizacji. 

6. Tworzenie baz danych o organizacjach działających na terenie Miasta 

Chełmży. 

7. Pomoc informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń 

i wydawanych  publikacji. 

8. Udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi  

i instytucjami samorządowymi innych regionów. 

9. Udzielanie informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków 

finansowych z  innych źródeł niż budżet miasta. 

10. Promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej 

dobrego wizerunku. 

 

   Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zadań zawartych w Programie na 2016 r. 

i ich realizację przez poszczególne organizacje pozarządowe.  

1. Otwarte konkursy ofert 

      Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu na rok 2016 

rozpoczęło się w grudniu 2015 r., wraz z ogłoszeniem konkursów                         

na zadania całoroczne jak i te, które miałyby być zrealizowane w II półroczu 

2016 r.   

      W tym okresie Burmistrz Miasta Chełmży ogłosił 7 konkursów ofert, w tym 

wszystkie na powierzenie zadań publicznych. 

Łącznie w 2016 r. złożono 23 ofert. Oferty te spełniały formalne                            

i merytoryczne kryteria oceny zawarte w poszczególnych ogłoszeniach 

konkursowych.  

Przyznano 21 dotacji.  Kwota dotacji przyznanych na realizację zadań 

publicznych wyniosła 230.000,00   zł.  

 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych przez Burmistrza przedstawia  tabela 

poniżej.



   

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w roku 2016  przez 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

 

lp Nazwa zadania Wysokość 

środków z budżetu 

miasta 

Nazwa organizacji 

1. Szkolenie młodzieży uzdolnionej 

sportowo w zakresie kolarstwa 

7.000 Uczniowski Klub 

Sportowy „Dwójka” 

2. Współorganizowanie miejskich 

imprez kulturalnych               o 

charakterze ponadlokalnym 

9.000 Stowarzyszenie 

Muzyczne „Kamerton” 

3. Rozgrywki 2016 44.000 Klub Sportowy „Legia” 

Chełmża 

4. Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć przez sekcję 

Toruńskiego Klubu Karate Kyokushin 

w Chełmży 

1.000 Toruński Klub Karate 

Kyokushin  

5. II ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn 40.000 Klub Sportowy Chełmża 

6. Współzawodnictwo sportowe dzieci i 

młodzieży uzdolnionej wędkarsko. 

7.000 Okręg Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

w Toruniu Koło Miejskie 

nr 8 w Chełmży. 

7. Obóz pod namiotami szkoleniowo – 

rekreacyjny 

6.000 Komenda Hufca ZHP 

Chełmża im. A. 

Depczyńskiego 

 

 

8. Festiwal Piosenki Religijnej i 

Harcerskiej „Światłość w Ciemności 

Świeci połączony z konkursem 

plastycznym pn „Nasz Wicek”. Ocalić 

od zapomnienia – zdobywamy 

sztandar. 

4.500 Komenda Hufca ZHP 

Chełmża im. A. 

Depczyńskiego 

9. Chełmżanie na szklanych negatywach 8.000 Towarzystwo Przyjaciół 



Feliksa Skańskiego 1918 - 1939 Chełmży 

10. Szkolenie dzieci i młodzieży, 

organizacja zawodów                   i 

pokazów sportowych. 

18.500 Międzyszkolny Klub 

Sportowy 

 

11. 

Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć przez 

stowarzyszenia kultury fizycznej                        

w różnych dyscyplinach sportowych. 

15.000 Chełmżyńskie 

Towarzystwo 

Wioślarskie 1927 

12. VIII Długodystansowe Regaty 

Rodzinne Chełmża – Zalesie – 

Chełmża. 

2.000 Stowarzyszenie „Białe 

Żagle” 

 

13. 

Ochrona przyrody i środowiska 

naturalnego nadrzędnym zadaniem 

społeczeństwa. 

4.000 Liga Ochrony Przyrody 

Zarząd Okręgu w 

Toruniu Oddział LOP w 

Chełmży 

14. Organizowanie szkolenia sportowego 

dzieci                           i młodzieży 

przez KST „Włókniarz” Chełmża 

22.000 Klub Sportowo – 

Turystyczny 

„Włókniarz” 

15. Piłka Kobieca 2016 7.500 Kobiecy Klub Piłkarski 

Chełmża 

 

16. 

Turnieje  Baśki i Tysiąca Parami. 3.500 Chełmżyński                             

Klub Sportowych Gier 

Karcianych „AS PIK” 

17. Szkolenie Sportowe dzieci i 

młodzieży w sezonie 2016 

7.000 Uczniowski Klub 

Sportowy „Włókniarz” 

18. Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 

dyscyplinę sportową – boks 

5.000 Klub Sportowy „Grom” 

w Chełmży 

19. „Radość niepełnosprawnych naszą 

radością” 

12.000 Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„Pomocna Dłoń” 

20 Ratownictwo i ochrona ludności 4.000 WOPR Zarząd 

Rejonowy w Toruniu 

Jednostka w Chełmży 

21 Pierwsza Pomoc, Honorowe 

krwiodawstwo 

3.000 Polski Czerwony Krzyż 

oddział Rejonowe w 

Chełmży 

 
 
 



2. Określanie poziomów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zgłosili chęci uczestnictwa na 

posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, natomiast kilkakrotnie uczestniczyli na 

posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.  

Informacje o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej 

były przekazywane na bieżąco poprzez stronę internetową www.chelmza.pl 

Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) 

były udostępnianie w formie wydruku  i elektroniczne każdemu zainteresowanemu. 

Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na 

bieżąco na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.  

Na stronie www.chelmza.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco 

zamieszczane były  informacje o aktualnościach życia miasta oraz podejmowanych 

decyzjach (uchwały, zarządzenia, decyzje). Niektóre informacje dotyczyły działań 

realizowanych przez organizacje pozarządowe.                    

 W internecie były zamieszczane również ogłoszenia konkursowe Burmistrza 

Miasta Chełmży, rozstrzygnięcia konkursów oraz informacje o możliwościach 

pozyskania środków finansowych spoza budżetu miasta. Funkcjonuje  baza  

dotycząca danych teleadresowych  organizacji pozarządowych. 

 

3. Pomoc w zakresie podnoszenia profesjonalizmu działalności organizacji 

pozarządowych. 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych korzystali z nieodpłatnych porad radcy 

prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miasta Chełmży 

 

W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie 

internetowej www.chełmża.pl znajdują się specjalne odnośniki (tzw. bannery) do 

witryn organizacji pozarządowych , szczególnie dla klubów sportowych.  

Bardzo często lokalne organizacje przesyłają do urzędu różnego rodzaju 

informacje do zamieszczenia na stronie. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, 

relacje z imprez, które organizują bądź, w których biorą udział, jak również 

informacje o ich osiągnięciach, sukcesach.  

 

Wnioski  

 

      Organizacje pozarządowe dobrze oceniają współpracę z organami Gminy 

Miasta Chełmży. Natomiast pojawiające się problemy dotyczące zasad ubiegania 

się o wsparcie finansowe, wielkość dotacji i sposobu jej rozliczania były  na 

bieżąco  omawiane i wyjaśniane poszczególnym przedstawicielom  organizacji. 

     Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.  

http://www.chelmza.pl/


   Zadania zawarte w Program i realizowane przez poszczególne  organizacje 

pozarządowe dają rękojmię na kontynuację współpracy z najbardziej aktywnymi, 

kompetentnymi organizacyjnie podmiotami, z którymi organy gminy miasta  

Chełmży współpracują od wielu lat  i realizują wspólnie zadania prowadzona przez 

organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 ( Dz. U z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


