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Wstęp  
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji 
zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. 
Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 nakładający na organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Począwszy od 2004 roku, Rada Miejska Torzymia uchwala corocznie program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy M i G Torzym z 
organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę  do 
dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
publicznych, pozostających we właściwości samorządu miasta i gminy , a realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. Stosownie do uchwały Nr XXXII /220/09Rady Miejskiej w Torzymiu z 30 
grudnia 2009r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010r. ustalając adresatów współpracy: 

– organizacje pozarządowe,  
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o  stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz  gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na  
podstawie przepisów ustawy w tym fundacje, 

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
– jednostek i organizacyjne podległe organom administracji samorządowej lub  przez nie 

nadzorowane w zakresie ich udziału w postępowaniu konkursowym oraz priorytety, które gmina 
zamierzała realizować we współpracy z organizacjami, jednostkami, osobami, stowarzyszeniami, 
fundacjami w 2010r.: 

Program współpracy M i G Torzym w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi jest wynikiem 
kilkuletnich doświadczeń w tworzeniu i realizacji programów współpracy. Udział w jego przygotowaniu 
mieli w równym stopniu przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawiciele Urzędu Miasta. 
Konsultacje rozpoczęły się w październiku od zgłoszenia propozycji zadań i zakończono w listopadzie 
2009 roku, ostateczny tekst programu Rada Miejska przyjęła w grudniu 2009r. 
 
Formy współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi  

Zgodnie z programem współpracy na 2010 rok współpraca M i G Torzym z organizacjami 
pozarządowymi miała następujący charakter: 

1. finansowy - polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku 
postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę 
prowadził  na bieżąco Urząd Miejski, którego zadania mieściły się w zakresie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi; 

2. pozafinansowy - oparty na konsultacji ,a także systemie wymiany informacji.  
Program współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami i ogłoszenia o naborze wniosków w ramach 
otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza podane zostały do publicznej wiadomość , 
(tablica ogłoszeń ,strona internetowa www.torzym.pl,).  
 
Współpraca  finansowa  
W budżecie Miasta Gminy Torzym zaplanowano na 2010 rok  142 000,00 złotych 

– na dotacje celowe do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 
– Kwoty zaplanowanej nie obciążały dotacje celowe dofinasowaujące publiczne przedsięwzięcia 

jednorazowe realizowane w okresie nie dłuższym niż 3 m-cew kwocie 11 914,82zł 
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzania wykonania zadania 
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i dotyczyły:  
 

– zadania własnych gminy powierzone do wykonania OSP 368 623,21zł 
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– finansowanie inwestycji gminnych realizowanych na rzecz OSP Garbicz 58 121,18. 
W sumie organizacjom pozarządowym w 2010 roku udzielono 8 dotacji na kwotę 522 538, 03zł. z tego 
5 w trybie konkursu otwartego na kwotę 136 000, 00zł.  
 
Ocena ofert  

 
31 marca 2010r, na podstawie zarządzenia Burmistrza Nr 02/2010 dokonano komisyjnej oceny 

ofert o przyznanie wsparcia w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań priorytetowych w 
zakresie  
 

I grupa - zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
organizacja imprez sportowych, organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu, oraz działań na rzecz integracji europejskiej i rozwijania 
kontaktów we współpracy, rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie gminy Torzym- 
udział w zawodach międzynarodowych, krajowych; okręgowych, lokalnych. 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez: 

 
1/Stowarzyszenie -Miejski Klub Sportowy  TOROMA  Torzym  66-235 Torzym ul. Saperska 2A/4 
reprezentowany przez Mariana Zasadę i Piotra Piotrowskiego .projekt o nazwie Poprawa sprawności 
fizycznej dzieci młodzieży seniorów. 
Wysokość przyznanej dotacji 75 000zł 
Wnioskowana wysokości dotacji zgodna z treścią sprawozdania 75 000zł 
Koszt całkowity projektu 93 366,68zł  
Źródła pokrycia udziału własnego –sponsorzy prywatni 3 766,68zl 
Wycena pracy stowarzyszenia przy obsłudze projektu wolontariusze -14600 zł  
Zakres przedsięwzięcia obejmował zakup sprzętu, prowadzenie zajęć 3 drużyn w różnych kategoriach 
wiekowych, udział w rozgrywkach ligowych, konserwacja infrastruktury sportowej. 
Razem udział finansowy wnioskodawcy 20,00% 
 
2/Stowarzyszenie -KS Juwenia Boczów 66-235 Boczów ul Okrężna 10 reprezentowane przez 
Jacka Jurgiewicza i Pazdeckiego Ryszarda ,projekt o nazwie Poprawa sprawności fizycznej dzieci, 
młodzieży, seniorów. 
Wysokość przyznanej dotacji 38 000zł 
Wnioskowana wysokości dotacji zgodna z treścią sprawozdania 38 000zł 
Koszt całkowity projektu 8 3247,42zł  
Źródła pokrycia udziału własnego –nie zgłoszono, wysokości udziału 13 11, 03 zł 
Wycena pracy stowarzyszenia przy obsłudze projektu wolontariusze -32 136, 39zł  
Zakres przedsięwzięcia obejmował zakup sprzętu, prowadzenie zajęć udział w rozgrywkach ligowych, 
konserwacja infrastruktury sportowej. 
Razem udział finansowy wnioskodawcy  54,36% 
 
3/Stowarzyszenie –UKS Ilno przy Publicznej Szkole Podstawowej w Torzymiu 66-235 Torzym ul. 
Mickiewicza 11 reprezentowane przez Borkowskiego Roberta i Małgorzatę Bolińską ,projekt o nazwie 
Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 
Wysokość przyznanej dotacji 10 000zł 
Wnioskowana wysokości dotacji zgodna z treścią sprawozdania 10 000zł 
Koszt całkowity projektu 23 175,36zł  
Źródła pokrycia udziału własnego – koszt poniesione przez radę rodziców do zakupu 41, 36 koszty 
transportu 220zł  
Wycena pracy stowarzyszenia przy obsłudze projektu trenerzy i wolontariusze -12 920zł  
Zakres przedsięwzięcia obejmował zakup sprzętu LA zajęcia z dziećmi i młodzieżą sekcjach piłki nożnej, 
piłki siatkowej, piłki koszykowej, sekcji szachowej. 
W ramach naboru zorganizowano 100 osób w sekcjach sportowych. 
Razem udział finansowy wnioskodawcy  56,9% 
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II grupa zadań to  pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, obejmujące w  
szczególności: 

– wspieranie aktywności emerytów, rencistów, 
– pomoc osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

W wyznaczonym terminie nie złożono oferty. 
 
III grupa zadań to działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca  

– integrację środowisk ludzi niepełnosprawnych,  
– wspieranie aktywności środowisk osób niepełnosprawnych w tym wypoczynku,  
– organizowanie uroczystości, przedsięwzięć, spotkań podejmujących problematykę 

niepełnosprawności;  
W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę   

– Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
66-235 Torzym ul. Sulęcińska 2 reprezentowany przez Weronikę Młyńczyk.Projekt o nazwie 
Integracyjna wycieczka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
Wysokość przyznanej dotacji 5 000zł. 
Wnioskowana wysokości dotacji zgodna z treścią sprawozdania 5 000zł. 
Koszt całkowity projektu zł 10 188, 83zł. 
Źródła pokrycia udziału własnego – koszt wyżywienia , przejazd autokarem bilety wstępu na basen czas 
pracy wolontariatu, bilety na statek 4 708, 83 zł . 
Wycena pracy członków stowarzyszenia przy obsłudze projektu -480zł. 
 
IV grupa  zadań to nauka, edukacja, oświata i wychowanie:  

– wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych dla 
szkół, których organem prowadzącym jest gmina Torzym,     

– wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży organizowana dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina,  

– organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  
– stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży, 

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę 
 
Stowarzyszenie: Inicjatywa Społeczna reprezentowane przez Prezesa Ilonę Wojciechowską 
projekt o nazwie Kuźnia talentów 
W projekcie w/ g sprawozdania zaangażowanych było: 
18 uczestników warsztatów malarskich na zajęciach -32 godziny  
10 uczestników warsztatów tworzenia biżuterii na zajęciach -12 godzin  
10 uczestników warsztatów grafiki komputerowej -20 godzin  
Program kończono wystawą prac plastycznych wykonanych na warsztatach  
Wysokość przyznanej dotacji 8 000zł 
Wnioskowana wysokości dotacji zgodna z treścią sprawozdania 8 000zł 
Koszt całkowity projektu 10 6095zł  
Źródła pokrycia udziału własnego – koszt ogólny udziału gimnazjum w użyczeniu na cele projektu sal i 
sprzętu komputerowego -1 095zł  
Wycena pracy członków stowarzyszenia przy obsłudze projektu -1 600zł  
 
Wniosek -Banku Żywności w Zielonej Górze KRS 0000173792 Zielona Góra Ul. Drzewna 10/6 nie 
uzyskał akceptacji komisji Na podstawie art. 15 ust 3. ustawy działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003r. (Dz.U 96 poz. 873 )oraz przeprowadzonej analiza stanu 
faktycznego dla zgłoszonego zadania na obszarze gminy wykazano, że zakres merytoryczny 
proponowanej oferty pokrywa się z realizowanym zakresem działań prowadzonych przez organizacje 
CARITAS przy parafii w Torzymiu i Parafii w Boczowie .Realizacja zadania odbywa się bez udziału 
finansowego gminy. 
 
Przedstawiciel Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
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Funkcję Przedstawiciela Burmistrza Torzymia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni 
zastępca burmistrza. 
Do głównych zadań w/w należy: 
1. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi; 
2. realizowanie programu współpracy w z organizacjami pozarządowymi w oparciu o uchwały rady 
3. prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących w zakresie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji; 
4. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
5. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych; 
6. prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych  
7. reprezentowanie Burmistrza  na  spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego; 
8. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi; 
9. przedstawianie Burmistrzowi corocznych sprawozdań z działalności oraz wniosków ze współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. 
 
Strona internetowa Urzędu Miejskiego z zakładką dla organizacji pozarządowych 
W lipcu 2010 roku została uruchomiona zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
www.torzym.pl/Organizacje pozarządowe  z informacjami dla organizacji i stowarzyszeń . 
Podstawowym celem utworzonej zakładki na stronie jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich 
informacji, które mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem 
gminnym  Znajdują się na niej bieżące informacje o ogłaszanych konkursach ofert,, prowadzonych 
konsultacjach, a także innych ważnych wydarzeniach realizowanych samodzielnie przez organizacje 
pozarządowe lub we współpracy z Miastem i Gmina Torzym. 
 
Akcja 1% 
Urząd Miejski współpracuje od 2007 z stowarzyszeniem Inicjatywa Społeczna i od 2009r. z OSP w 
Boczowie w ramach akcji 1% podatku 
Kampania adresowana do mieszkańców Miasta i Gminy Torzym płacących podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 
Celem tej kampanii było wsparcie dla w/w organizacji pożytku publicznego poprzez zachęcenie 
podatników do przekazania tym organizacjom 1% podatku i dostarczenie informacji mieszkańcom na 
temat działalności III sektora. Okazją do przekazania informacji były osobiste kontakty przedstawicieli 
tych organizacji z mieszkańcami, publikacja ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz 
wręczenie ulotek informacyjnych sołtysom podczas okresowych spotkań Burmistrza z sołtysami. 
 
Mapa aktywności 
Mapa aktywności organizacji torzymskich sektora pozarządowego jest internetową bazą organizacji 
pozarządowych działających na terenie M i G Torzym 
Jej zadaniem jest ułatwienie komunikacji między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a 
Urzędem Miejskim w Torzymiu .  
Baza zamieszczona jest na urzędowej stronie internetowej poświęconej Torzymskim organizacjom i 
stowarzyszeniom  www.torzym.pl./Organizacje pozarządowe.  
Znajdują się tam takie dane dotyczące organizacji pozarządowych, jak: nazwa, adres. Dane 
uzupełnione zostaną o adres poczty elektronicznej i strony internetowej jeżeli organizacja ją posiada, nr 
telefonu do przedstawiciela,. 
Ze względu na specyfikę mapa aktywności jest stale poprawiana i uzupełniana na wniosek.  
 
Szkolenia, spotkania, w których udział brali przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

– spotkanie szkoleniowo - informacyjne w zakresie ubiegania się o dotacje wypełniania 
wniosków o przyznanie dotacji i ich rozliczania, zorganizowane dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z miejscowości Boczów, Lubin, Lubów, Garbicz. 

– spotkanie szkoleniowo - informacyjne z zakresu ubiegania się o dotacje wypełniania wniosków 
o przyznanie dotacji ich rozliczania, zorganizowane dla przedstawicieli samorządu gmin  
gminnych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych z gminy Torzym. w ramach 
LGD 
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Zebrania wiejskie  

– poświęcone uchwaleniu planów odnowy miejscowości, jako etapu ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Kraina Szlaków Turystycznych 
dla miejscowości Walewice , Garbicz, Lubów lub innych dostępnych programów w tym PROW -
działanie odnowa wsi.   

 
Sporządził B Szczepaniak 
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