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WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kobyłka nie później niż 

do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć Radzie Miasta Kobyłka sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem minionego roku w zakresie współpracy Miasta 

Kobyłka z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca Miasta Kobyłko z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest na podstawie 

Programu współpracy Miasta Kobyłka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Dokument przyjmowany jest corocznie przez Radę Miasta Kobyłka w formie 

uchwały.  

Celem programu w roku 2017 było kształtowanie partnerstwa Miasta Kobyłka 

z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Współpraca odbywała się 

na zasadzie pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 

jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze stron. Działania podjęte w ramach Programu 

przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Kobyłka, poprzez pełniejsze 

zaspokajanie ich potrzeb, umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowymi, wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych, 

zapewnienie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji 

pozarządowych w realizację tych zadań.   
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PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KOBYŁKA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 
 

Mając na względzie zapisy art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „Programem współpracy”.  

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom z komórkami organizacyjnymi Urzędu 

Miasta Kobyłka, Miejską Radą Sportu oraz organizacjami pozarządowymi. Konsultacje projektu 

Programu współpracy zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLIX/472/10 Rady Miejskiej 

w Kobyłce z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego Gminy Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje z sektorem pozarządowym ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 251/2016 Burmistrza 

Miasta Kobyłka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

dotyczącej przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2017 rok z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy na 2017 rok został przyjęty na podstawie uchwały Nr XXVIII/253/16 Rady 

Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta 

Kobyłka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

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

współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

pozwala również dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie 

priorytetowych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Umożliwia pełniejsze 

wykorzystanie potencjału kadrowego i rzeczowego organizacji, co pozwala podnosić standard 

realizowanych zadań publicznych. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu oraz podejmowanym 

konsultacjom Program współpracy ujmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy gminy 

z organizacjami pozarządowymi. 
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Cele szczegółowe Programu współpracy w roku 2017 obejmowały: 

 stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, kształtowanie 

lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu; 

 wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji w zakresie rozpoznawania potrzeb 

społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych 

i strategicznych; 

 organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz miasta 

i rozwoju więzi lokalnych; 

 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję. 

 

Do priorytetowych zadań Miasta Kobyłka w 2017 roku należało: 

1) z zakresu kultury i sztuki: 

- wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, 

angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje, 

- upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych; 

2) z zakresu oświaty i wychowania: 

- realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży, 

- realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza 

program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych; 

3) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

- promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka, 

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży; 

4) z zakresu pomocy społecznej: 

- wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych oraz integrację 

tych osób między innymi poprzez organizowanie imprez plenerowych, 

- aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich 

izolacji i marginalizacji, 

- pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym; 

5) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

- wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych 

uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec 

rodzin w sytuacjach kryzysowych, 
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- działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy, w tym 

organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej; 

- organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie 

wyjazdowej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii, 

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia 

wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach 

kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych; 

6) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 

- organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej; 

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej; 

7) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

- uświadamianie odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzęta w tym  propagowanie adopcji 

psów i kotów wolnożyjących, 

- promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt, poprzez dokarmianie 

zwierząt wolnożyjących. 

Formy współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą miały 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. 

Opracował: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   

Strona 7 z 14 

WSPIERANIE I POWIERZANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH - WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

 

Współpraca finansowa zgodnie z Programem współpracy odbywała się w formach wsparcia lub 

powierzenia. Przeważającą formą współpracy było wsparcie realizacji zadań publicznych 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego działalności. 

Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się 

po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.  

W 2017 roku Burmistrz Miasta Kobyłka ogłosił trzy otwarte konkursy ofert, na które łącznie 

wpłynęło 16 ofert na realizację zadań publicznych. W wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów 

ofert podpisano 12 umów, 10 na wsparcie i 2 na powierzenie realizacji zadania. 

Oferty, które nie otrzymały dofinansowania zawierały błędy formalne bądź uzyskały 

negatywną ocenę merytoryczną komisji opiniującej.  

Nieprawidłowości formalne najczęściej polegały na: 

- niedostosowaniu się do kryteriów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie, 

- załączaniu niewłaściwych bądź błędnych dokumentów wymaganych jako załączniki lub 

niezałączeniu ich w ogóle. 

W 2017 roku po ogłoszeniu konkursów ofert na realizację zadań publicznych udzielono 

dotacji z budżetu Miasta Kobyłka następującym organizacjom pozarządowym: 

(Tabela nr  1) 

Zakres 
Data 

ogłoszenia 

Data 

rozstrzygnięcia 
L.p. 

Nazwy organizacji, 

którym przyznano 

dotacje 

Nazwy zadań publicznych 
Wysokość 

dofinansowania 

p
o
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z 
p

rz
ec

iw
d

zi
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ie
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y
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1
4
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d
n
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 2

0
1
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. 

1
2

 s
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cz
n

ia
 2

0
1

7
 r

. 

Zakres i rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym - Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy 

1. 
Stowarzyszenie 

„Trójka” 

Działalność profilaktyczna dla 

dzieci i młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 

przez prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie 

świetlicy 

55 000 zł 

2. 

Szkolne 

Stowarzyszenie 

Nauczycieli 

"SZANSA" 

Działalność profilaktyczna dla 

dzieci i młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 

przez prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie 

świetlicy 

55 000 zł 

Łącznie środki przekazane na realizację zadań objętych konkursem 110 000 zł 
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(Tabela nr  2) 

Zakres 
Data 

ogłoszenia 

Data 

rozstrzygnięcia 
L.p. 

Nazwy organizacji, 

którym przyznano 

dotacje 

Nazwy zadań 

publicznych 

Wysokość 

dofinansowania 

p
o

m
o
c 
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o
łe

cz
n

a,
 k

u
lt

u
ra

 i
 s

zt
u

k
a,

 o
św

ia
ta
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y
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o
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ie
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z 
w
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n
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 i
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p
o

w
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h

n
ia

n
ie
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u
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u
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 f
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y
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n
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2
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u
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g
o

 2
0
1
7
 r

. 

2
3
 m
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 2
0
1
7
 r

. 

Zakres i rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna -  pomoc osobom 

w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym 

1. 

Hospicjum 

Opatrzności Bożej 

Księża Orioniści 

Zagwarantowanie 

pacjentom z Miasta 

Kobyłka świadczeń 

paliatywno-

hospicyjnych w 

oddziale stacjonarnym 

Hospicjum 

8 000 zł 

Zakres i rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna - aktywizacja 

i integracja osób niepełnoprawnych oraz prowadzenie działań 

zapobiegających ich izolacji i marginalizacji 

1. 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Zarząd 

Mazowieckiego 

Oddziału 

Wojewódzkiego 

Aktywizacja i integracja 

osób 

niepełnosprawnych oraz 

prowadzenie działań 

zapobiegających ich 

izolacji i marginalizacji 

15 000 zł 

Zakres i rodzaj zadania publicznego: kultura i sztuka - wspieranie inicjatyw 

kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, 

angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje 

1. 

Towarzystwo 

Upowszechniania 

Tradycji i Kultury 

Staropolskiej 

Żywe lekcje Historii 3 000 zł 

2. Stowarzyszenie Trójka 

Wspieranie inicjatyw 

kulturalnych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

wydarzeń cyklicznych, 

angażujących w 

realizację różnorodne 

środowiska i 

organizacje 

7 000 zł 

Zakres i rodzaj zadania publicznego: oświata i wychowanie - Realizacja 

programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży 

wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw 

społecznych na rzecz społeczności lokalnych 

1. Stowarzyszenie Trójka 

Realizacja programów 

rozwijających 

zainteresowania dzieci i 

młodzieży 

wykraczających poza 

program szkolny, w 

tym wspieranie 

inicjatyw społecznych 

na rzecz społeczności 

lokalnych 

7 000 zł 
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Zakres i rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

1. 

Rodzinny Klub 

Sportowy „Family 

Active” 

Organizacja treningów 

kolarskich 
3 500 zł 

2. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Dwójka” 

Piłka sposobem na 

nudę, aktywne życie, 

sport i zabawę 

4 000 zł 

3. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Jargoś” 

Ruch lekarstwem na 

życie 
4 000 zł 

4. 

Okręg Mazowieckiego 

Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Młodzieżowa Szkoła 

Wędkarstwa 

Sportowego 

3 500 zł 

Łącznie środki przekazane na realizację zadań objętych konkursem 55 000 zł 

 

(Tabela nr  3) 

Zakres 
Data 

ogłoszenia 

Data 

rozstrzygnięcia 
L.p. 

Nazwy organizacji, 

którym przyznano 

dotacje 

Nazwy zadań 

publicznych 

Wysokość 

dofinansowania 

W
y

p
o

cz
y

n
ek

 d
zi

ec
i 

i 
m

ło
d

zi
eż

y
 

(e
d
u

k
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y
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a 
o
p
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k
a 

w
y
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w
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a)

  

1
1
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aj
a 

2
0
1

7
 r

. 

1
3
 c

ze
rw

ca
 2

0
1

7
 r

. Zakres i rodzaj zadania publicznego: wypoczynek dzieci i młodzieży 

(edukacyjna opieka wychowawcza) - organizacja wypoczynku dzieci i 

młodzieży w formie wyjazdowej 

1. 
Chorągiew Stołeczna 

ZHP Hufiec 

Wołomin 

Organizacja Harcerskiej 

Akcji Letniej w formie 

obozu harcerskiego w 

miejscowości Wenecja 

10 000 zł 

Łącznie środki przekazane na realizację zadań objętych konkursem 10 000 zł 

 

 

Burmistrz Miasta Kobyłka uznając celowość zlecił w trybie z pominięciem konkursu tzw. „małym 

grancie” (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) realizację 7 zadań na 

8 złożonych ofert. Jedna oferta wykraczała poza dostępne środki finansowe. 

 

Zakres przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Tabela nr  4) 

Rodzaje zadań publicznych Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

dofinansowania 

(w zł) 

Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych 

oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych 

uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz 

podejmowanie działań zapobiegawczych wobec 

rodzin w sytuacjach kryzysowych 

Stowarzyszenie 

QŹNIA 

Punkt Wsparcia 

Rodzin 
9 820 zł 
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Zakres  kultura i sztuka (Tabela nr  5) 

Rodzaje zadań publicznych Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

dofinansowania 

(w zł) 

Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, 

angażujących w realizację różnorodne środowiska i 

organizacje 

Fundacja Perła Baroku 
Filharmonia dla 

Dzieci 
4 880 zł 

 

Zakres  ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego (Tabela nr  6) 

Rodzaje zadań publicznych Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

dofinansowania 

(w zł) 

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań w 

stosunku do zwierząt poprzez dokarmianie 

zwierząt wolnożyjących 

Fundacja Wzajemnie 

Pomocni 

O czym szczeka 

pies  

 

5 000 zł 

 

 

Zakres  oświata i wychowanie (Tabela nr  7) 

Rodzaje zadań publicznych Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

dofinansowania 

(w zł) 

Realizacja programów rozwijających 

zainteresowania dzieci i młodzieży 

wykraczającej poza program szkolny, w tym 

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 

społeczności lokalnych 

Fundacja Ewy 

Johansen „Talent” 

„Symfonia na skrzypce i DJ-

ja” – projekt rozwijający 

zainteresowania artystyczne 

dla szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich 

7 000 zł 

 

Zakres  edukacyjna opieka wychowawcza (Tabela nr  8) 

Rodzaje zadań 

publicznych 
Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

dofinansowania 

(w zł) 

Organizacja 

wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży w 

formie wyjazdowej 

Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec 

ZHP  Wołomin 

Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej 

w formie zimowiska stałego 

w miejscowości Zawoja 

5 000 zł 

Parafia rzymskokatolicka 

Św. Kazimierza Królewicza 

w Kobyłce 

Kolonie Letnie Parafii Św. Kazimierza 

Królewicza w Kobyłce 
5 000 zł 

Miejski Klub Sportowy WICHER 

Kobyłka 

Organizacja wypoczynku letniego dzieci 

i młodzieży w formie wyjazdowej 
5 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. 

Opracował: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   

Strona 11 z 14 

Zbiorcze zestawienie realizowanych zadań i łącznych kwot przyznanych dotacji (Tabela nr  9) 

Nazwa organizacji 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Kwota wykorzystanej 

dotacji 

% wykorzystanej 

dotacji 

Uczniowski Klub Sportowy JARGOŚ 4 000,00 3 998,18 99,95% 

Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA 4 000,00 4 000,00 100% 

Okręg Mazowieckiego Polskiego Związku 

Wędkarskiego 
3 500,00 3 500,00 100% 

Stowarzyszenie QŹNIA 9 820,00 9 820,00 100% 

Rodzinny Klub Sportowy „Family Active” 3 500,00 3 409,99 97,43% 

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 

Hufiec ZHP  Wołomin (dwa zadania) 
15 000,00 15 000,00 100 % 

Miejski Klub Sportowy  WICHER Kobyłka  5 000,00 5 000,00 100% 

Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury 

Staropolskiej 
3 000,00 3 000,00 100% 

Szkolne Stowarzyszenie Nauczycieli „Szansa” 55 000,00 55 000,00 100% 

Stowarzyszenie Trójka (trzy zadania) 69 000,00 68 639,88 99,48% 

Hospicium Opatrzności Bożej Księża Orioniści 8 000,00 8 000,00 100% 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
15 000,00 15 000,00 100% 

Fundacja Wzajemnie Pomocni 5 000,00 5 000,00 100% 

Fundacja Ewy Johansen „Talent” 7 000,00 7 000,00 100% 

Fundacja Perła Baroku 4 880,00 4 880,00 100% 

Parafia rzymskokatolicka Św. Kazimierza 

Królewicza w Kobyłce 
5 000,00 5 000,00 100% 

RAZEM 216 700,00 zł 216 248,05 zł 
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POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY 
 

Sektor pozarządowy w 2017 roku podobnie jak w latach ubiegłych wspierany był przez 

Miasto Kobyłka także w formach pozafinansowych. Współpraca w dużej mierze oparta była na 

wsparciu podejmowanych działań przez organizacje pozarządowe poprzez promocję ich działań, 

pomoc przy organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych 

i edukacyjnych). Istotną częścią współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi było wsparcie 

organizacyjne  przy  prowadzonych  przedsięwzięciach np. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali 

lub sprzętu organizacjom na działalność statutową. W ramach takiej współpracy organizacje 

korzystały z obiektów sportowych przy szkołach, z boisk Ośrodka Sportu i Rekreacji WICHER 

w Kobyłce, a także sal udostępnianych w Miejskim Ośrodku Kultury i w szkołach. 

Ponadto informowano, o działaniach trzeciego sektora, mieszkańców za pomocą strony 

internetowej (www.kobylka.pl), miejskiego systemu sms oraz wspierano w tworzeniu lub 

rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów. Udzielana była pomoc w związku z bieżącym 

funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.             

Istotnym punktem współpracy była pomoc w zakresie udzielenia porad z zakresu działalności 

pozarządowej, udzielanie rekomendacji, opinii, opiniowanie wniosków. Podczas indywidualnych 

spotkań z organizacjami pozarządowymi przekazywane były bieżące informacje pojawiających się 

w trakcie roku.  

Członkowie podmiotów pożytku publicznego otrzymali zaproszenie do udziału w pracach 

komisji opiniujących podczas, których starano się wypracowywać wspólne kierunki działań 

mających na celu optymalizację osiąganych zamierzeń.  

Organizacje pozarządowe były informowane przez Miasto Kobyłka o planowanych 

kierunkach działalności i realizowanych zadaniach prowadzenia konsultacji aktów prawa 

miejscowego związanych z działalnością organizacji pozarządowych z terenu Miasta Kobyłka oraz 

tworzenia programu współpracy.  

Wszystkie zainteresowane organizacje otrzymały możliwość doradztwa w sprawie składania 

ofert, prawidłowego przeprowadzenia zadania oraz jego rozliczenia.  

Organizacje pożytku publicznego są zachęcane i wspierane do aplikowania, także 

w projektach finansowanych przez inne niż Miasto Kobyłka podmioty. Jak wynika z doświadczeń 

organizacji, które biorą udział w takich programach, takie podmioty poszerzają zakres działań 

realizowanych w ramach działalności statutowej, a doświadczenie zdobyte w tych projektach 

pozwala na efektywniejsze finansowanie realizacji zadań publicznych i sprawniejsze rozliczanie 

środków. 

http://www.kobylka.pl/
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Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w 2017 roku zgodnie z zawartymi 

umowami złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Przyznane środki 

zostały wydatkowane prawidłowo i tym samym uznano je za rozliczone. 
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WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest zadaniem własnym gminy. Działania gminy 

oraz działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na 

efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, jakimi są: rozwój społeczno – 

ekonomiczny, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Ponadto organizacje działając na rzecz małych społeczności, są bardzo cennym wyrazicielem 

publicznej opinii oraz oczekiwań określonych grup społecznych.  

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje 

z trzecim sektorem. Dzięki zaangażowaniu partnerów zarówno po stronie Miasta Kobyłka, jak i po 

stronie organizacji pozarządowych w 2017 roku udało się wspierać i realizować działania w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku, sportu, edukacji, pomocy 

społecznej, a także ekologii. Wynikiem tego było podniesienie atrakcyjności naszego obszaru, 

szczególnie dla dzieci i młodzieży, bo to przede wszystkim do nich adresowane były oferty wybrane 

w ramach otwartych konkursów. 

Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno – gospodarczej 

nowoczesnego demokratycznego państwa. Są znakomitą bazą dla rozwoju lokalnych społeczności, 

gdyż skupiają aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład własny. Z jednej strony zaangażowanie 

i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, w tym także wykład pozafinansowy czyli 

głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji.  

78,95% przyznanych kwot dotacji zostały wykorzystane w całości. W sumie podmiotom 

z trzeciego sektora udzielono dotacji w łącznej wysokości  216 700,00 zł. 

Miasto Kobyłka podobnie jak w latach ubiegłych współpracuje i jest członkiem organizacji 

społecznych na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na 

rzecz różnych grup społecznych jest to między innymi Związek Miast Polskich, Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.   


