
Sprawozdanie 
z realizacji „Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Szczytno
a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

„Program współpracy pomiędzy samorządem miasta Szczytno a podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie w
dniu 23 października 2019 r. zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

I. Cel Programu
Głównym celem Programu było  zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Szczytna

oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy
gminą a organizacjami. Cel ten realizowany był poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom
pozarządowym  i  innym  podmiotom,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy,  zwanymi  dalej
„podmiotami”.

II. Zasady i formy współpracy
Współpraca  pomiędzy  Miastem  Szczytno  a  podmiotami  odbywała  się  na  zasadach

pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i jawności.
Współpraca ta przebiegała w formie finansowej i pozafinansowej.

Współpraca finansowa polegała na powierzeniu lub wsparciu realizacji  zadania z udzieleniem
odpowiednio dotacji na jego sfinansowanie lub dofinansowanie. Udzielenie dotacji odbywała się w
trybie otwartego konkursu ofert lub z pominięciem konkursu, na zasadach określonych w ustawie.

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach:
- publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Miasta miastoszczytno.pl lub w Biuletynie
Informacji Publicznej bip.um.szczytno.pl,
-  przekazywanie  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  informacji  o  dostępnych  programach
pomocowych, szkoleniach i konferencjach,
-  konsultowanie  z  podmiotami  projektów  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dotyczących  ich
działalności statutowej,
-  udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań, imprez,
-  przekazywanie podmiotom materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- udzielanie patronatu.

III. Przedmiot współpracy

Przedmiotem  współpracy  Miasta  z  podmiotami  była  realizacja  ustawowych  zadań  własnych
Miasta oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych zgodnie z zasadami określonymi odrębną
uchwałą.

Współpraca z podmiotami dotyczyła realizacji zadań z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych

b) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) organizowanie imprez kulturalnych 

b) organizowanie  wystaw,  przeglądów  muzycznych,  teatralnych  i  recytatorskich,  festynów  i
koncertów

c) organizowanie konkursów plastycznych, malarskich, fotograficznych
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d) organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej

e) organizowanie warsztatów twórczych

f) działalność wydawnicza

g) kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca folklorystycznego

h) prezentacja dziedzictwa regionalnego

3) pomocy społecznej:

a) wydawanie jednego posiłku oraz żywności z programów pomocowych

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

a) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, 

b) organizacja wypoczynku letniego w miejscu i poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym, w czasie  którego realizowany będzie  program profilaktyczno-
terapeutyczny

c) prowadzenie klubu abstynenta

5) działań na rzecz osób w wieku emerytalnym- podejmowanie działań aktywizujących osoby w
wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych. 

Na realizację powyższych zadań zostały zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości
619.000 zł.

IV. Zlecanie realizacji zadań publicznych

W 2020 roku Miasto zlecało realizację zadań na podstawie ustawy, z zastosowaniem jedynie
trybu konkursowego.

W okresie sprawozdawczym:

1. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w którym rozdysponowano łącznie 600.000 zł

2. złożono 52 oferty, w tym:
 w trybie konkursowym – 51
 w trybie pozakonkursowym – 1

3.  podpisano 37 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 523.500 zł 
         4.  oferta złożona w trybie pozakonkursowym została rozpatrzona negatywnie.

Konkurs ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu kultury fizycznej
i  sportu,  kultury  i  sztuki,   przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  pomocy
społecznej  i  działań na rzecz osób w wieku emerytalnym został  ogłoszony 3  grudnia 2019 r.  Na
konkurs wpłynęło 51 ofert:

lp Zakres zadań publicznych Liczba
złożonych

ofert

Liczba
przyznanych

dotacji

Liczba
zawartych

umów

Wysokość
planowanych

środków
1 Szkolenie sportowe dzieci 

i młodzieży
11 11 11 276.000

2 Organizacja imprez sportowych, 
sportowo-rekreacyjnych, 
rozgrywek i zawodów 
sportowych

14 10 8 60.000

3 Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
i tradycji

18 14 12 40.000
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4 Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

4 4 2 179.000

5 Polityka społeczna – działania na 
rzecz osób w wieku emerytalnym

3 3 3 27.000

6 Pomoc społeczna 1 1 1 37.000

Razem 51 43 37 619.000

W  2020 roku  wpłynęła  1  oferta  w  trybie  pozakonkursowym.  Oferta  została  rozpatrzona
negatywnie. 

Zgodnie  z  zarządzeniem Burmistrza  Miasta,  zostały  przyznane  dotacje  na  realizację
następujących zadań:

a) w zakresie kultury fizycznej i sportu 

1. szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych

l.p Nazwa organizacji Zadanie Przyznana
dotacja

Kwota
niewykorzystanej

dotacji

Liczba
adresatów

1. Policyjny Klub 
Sportowy 
„GWARDIA” 
Szczytno

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
zakresie pływania

10.000 4.600 100

2. Policyjny Klub 
Sportowy 
„GWARDIA” 
Szczytno

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
zakresie boksu

14.000 0 60

3. Klub Sportowy 
Płetwal Szczytno

Nauczanie i szkolenie dzieci i 
młodzieży uzdolnionej w pływaniu

30.000 0 170

4. Uczniowski Klub 
Sportowy 
Olimpijczyk Szczytno

Szkolenie dziewcząt i chłopców w 
zakresie piłki siatkowej

20.000 3.914,50 24

5. Szczycieński Klub 
Sportowy Szczytno

Szkolenie  i współzawodnictwo 
sportowe dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie piłki nożnej

90.000 0 120

6. Szczycieńskie 
Stowarzyszenie 
Sportów Walki i 
Rekreacji „Katana”

Propagowanie zdrowych nawyków
sportowych poprzez uczestnictwo 
w zajęciach jujitsu

12.000 0 50

7. Policyjny Klub 
Sportowy GWARDIA
Szczytno

Szkolenie  i współzawodnictwo 
sportowe dzieci, młodzieży i 
dorosłych z zakresu lekkiej atletyki

35.000 0 40

8. Policyjny Klub 
Sportowy GWARDIA
Szczytno

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
zakresie judo

11.000 0 22

9. Szczycieński Klub 
Kyokushin Karate

Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w zakresie karate 
kyokushin

27.000 0 90

10. Akademia Sztuk Szkolenie sportowe w zakresie 12.000 8.999,99 30
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Walki - Novum Karate Kyokushin

11. Football Academy 
Szczytno

Liczy się dobry początek – 
piłkarskie Szczytno 2020

15.000 792 80

Razem 276.000 23.695,30 786

2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych

l.p Nazwa organizacji Zadanie Przyznana
dotacja

Kwota
niewykorzysta-

nej dotacji

Liczba
adresatów

uwagi

1 Okręg Mazowiecki 
PZW Koło 74

XXIII Otwarte Zawody 
Spinningowe o Puchar 
Burmistrza

2.000 0 20

2 Klub Sportowy 
Płetwal Szczytno

Szkolna Liga Pływacka – 
Runda Wiosenna

5.000 0 300

3 Stowarzyszenie 
Sportowe Mazury

Adrenaline.pl Triathlon 
Szczytno2020

10.000 0 413

4 Liga Obrony Kraju 
- Stowarzyszenie

Cykl integracyjnych zawodów
strzeleckich dla mieszkańców 
Miasta Szczytno

1.000 0 30

5 Klub Biegacza 
JURUND

31 Maraton Juranda 22.000 22.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania  -

rozwiązanie
umowy

6 Stowarzyszenie 
„Projektownia”

Inspiracje Sportowe 1.000 0 150

7 Football Academy 
Szczytno

Przedszkoliada Szczytno 2020 2.000 2.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania –

rozwiązanie
umowy

8 Szczycieński Klub 
Kyokushin Karate 

Mistrzostwa Województwa 
Warm.-Maz. w Karate 
Kyokushin

5.000 5.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania –

przed
podpisaniem

umowy
9 Klub Sportowo-

Rekreacyjny TKKF
w Szczytnie

XXV Otwarte Indywidualne 
Mistrzostwa Szczytna i 
Powiatu w Tenisie Stołowym

1.000 1.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania –

przed
podpisaniem

umowy
10 Szczycieński Klub 

Sportowy Szczytno
X Sylwestrowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej dla 
Dzieci i Młodzieży

1.500 0 130

Razem 50.500 30.000 1.043
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b) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

l.p Nazwa organizacji Zadanie Przyznana
dotacja

Kwota
niewykorzysta-

nej dotacji

Liczba
adresatów

1 Towarzystwo 
Przyjaciół Szczytna

Plener malarski dla dzieci i 
młodzieży – „Dawno temu w 
Chacie”

500 500 0 Rezygnacja z
realizacji
zadania –

przed
podpisaniem

umowy
2 Towarzystwo 

Przyjaciół Szczytna
Prezentacja dziedzictwa 
regionalnego. Udostępnianie 
Chaty Mazurskiej do 
zwiedzania

3.500 0 469

3 Stowarzyszenie 
„Kurpie w 
Szczytnie”

Dzień Kultury Kurpiowskiej 
„Witaj Kurpiu na Mazurach i 
20-lecie Stowarzyszenia

3.500 3.500 0 Rezygnacja z
realizacji
zadania  -

rozwiązanie
umowy

4 Fundacja TIME 
Twórczość, 
Inspiracja, 
Marzenia, Edukacja

Artystycznie nad jeziorem – 
edycja III

2.000 0 180

5 Stowarzyszenie 
Pozytywne 
Inicjatywy

Pozytywne Inicjatywy 5.000 5.000 0 Rezygnacja z
realizacji
zadania  -

rozwiązanie
umowy

6 Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum

Fotograf Szczycieński 2020 1.500 0 25

7 Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum

Program dla Wieży 
Ratuszowej w Szczytnie na 
2020 rok

3.000 0 1029

8 Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum

Ten stary dobry jazz. XII 
Wieczór Jazzowy w Szczytnie

5.000 0 125

9 Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Wileńsko-
Nowogródzkiej

Jubileusz 30-lecia działalności 
TPZWN

4.000 0 300

10 Stowarzyszenie 
„Projektownia”

Inspiracje Kulturalne 1.500 0 150

11 Stowarzyszenie 
„Projektownia”

Grand OFF – pokaz filmów 
krótkometrażowych

1.000 0 150

12 Stowarzyszenie 
Humanitarne 
„DAR SERCA”

Organizacja Przeglądu 
Młodych Talentów

1.500 1.500 0 Rezygnacja z
realizacji
zadania  -

rozwiązanie
umowy

13 Mazurskie 
Stowarzyszenie 
Regionalne

XXI I Jarmark Mazurski w 
Szczytnie

5.000 5.000 0 Rezygnacja z
realizacji
zadania –

przed
podpisaniem

umowy
14 Stowarzyszenie VII Szczycieńskie Warsztaty 3.000 0 50
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Twórców i 
Orędowników 
Kultury ANIMA

Tradycji

Razem 40.000 15.500 2.478

c) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

l.p Nazwa organizacji Zadanie Przyznana
dotacja

Kwota
niewykorzysta-

nej dotacji

Liczba
adresatów

uwagi

1. Stowarzyszenie 
Humanitarne 
„DAR SERCA”

Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej dla 
dzieci i młodzieży 

96.000 34.811,57 30

2. Stowarzyszenie 
Humanitarne 
„DAR SERCA”

Obóz w Zębie 45.000 45.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania –

przed
podpisanie
m umowy

3. Stowarzyszenie 
„Uczeń”

Wakacje w plenerze 20.000 20.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania –

przed
podpisanie
m umowy

4. Stowarzyszenie 
Trzeźwości 
„Czerwone Korale”

Prowadzenie Klubu 
Abstynenta 

18.000 0 55

Razem 179.000 99.811,57 85

d) w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

l.p Nazwa organizacji Zadanie Przyznana
dotacja

Kwota
niewykorzysta

-nej dotacji

Liczba
adresatów

uwagi

1. Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży 
Niepełnosprawnej i Osób 
Pokrzywdzonych w 
Wyniku Wypadków 
Komunikacyjnych 
„Promyk”

Trening zarządzania 
stresem i emocjami

2.000 0 30

2. Stowarzyszenie 
„Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Szczytnie”

Aktywni z wiekiem 13.500 0 90

3. Stowarzyszenie 
Pozytywne Inicjatywy

Pozytywny Dzień 
Seniora

2.000 2.000 0 Rezygnacja
z realizacji
zadania  -

rozwiązanie
umowy

Razem 17.500 2.000 120
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e) w zakresie pomocy społecznej 

l.p Nazwa organizacji Zadanie Przyznana
dotacja

Kwota
niewykorzystanej

dotacji

Liczba
adresatów

1. Stowarzyszenie 
Trzeźwości 
„Czerwone Korale”

Wydawanie jednego gorącego 
posiłku oraz żywności z 
programów pomocowych

37.000 1.000 946

Razem 37.000 1.000 946

Pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z nią obostrzenia spowodowały, że organizacje
rezygnowały  z  realizacji  zadań.  Z  powyższego  powodu  nie  odbyło  się  12  zadań,  na  które  były
przyznane dotacje. Zostało podpisanych 6 porozumień o rozwiązaniu umowy (organizacje zwróciły
dotacje) oraz 6 umów nie zostało podpisanych. W przypadku 3 zadań zostały podpisane aneksy do
umowy wydłużające termin realizacji zadania. 

V. Współpraca pozafinansowa

1. W ciągu 2020 roku na stronie internetowej Miasta zamieszczane były informacje skierowane
do  podmiotów.  Najczęściej  publikowane  były  ogłoszenia  o  otwartych  konkursach  ofert,  wyniki
konkursów,  informacje  o  szkoleniach  skierowanych  do  podmiotów.   Na  stronie  były  również
informacje  dotyczące  przedsięwzięć  realizowanych  przez  podmioty  oraz  o  zdobytych  nagrodach
i wyróżnieniach.

2. W ramach prowadzonej współpracy pozafinansowej, działalność podmiotów wspierana była
również poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych miasta. Najczęściej materiały te
były przekazywane na potrzeby organizowanych przez te podmioty konkursów, festynów czy imprez
sportowych.

3.  W  2020 roku  Burmistrz  Szczytna  objął  patronatem  11 wydarzeń  organizowanych  przez
podmioty:
 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 Koncert muzyki filmowej 
 Międzynarodowy Obóz Sportowy 
 #005 Jubileuszowy Walentynkowy Piknik Morsów 
 Koncert Kresowy "Wileńskie Kaziuki" 
 IV Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym 
 4 Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12 godzinnym 
 XLVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych 
 Koncert Pro Musica Antiqua 
 X edycja wydarzenia "Love Szczytno" 
 Turniej Korona 3X3: Szczytno Open by BUDEXTAN 

4. W 2020 roku samorząd konsultował z organizacjami pozarządowymi 17 projektów aktów
prawa  miejscowego.  Konsultacje  przeprowadzane  były  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej
w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radą  działalności  pożytku  publicznego  Miasta  Szczytno  lub  organizacjami  pozarządowymi
i podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie projektów aktów normatywnych.

7


