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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 Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XX / 127/12 z dnia 24 października  2012r.w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013r, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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,  
– jednostki organizacyjne podległe organom administracji samorządowej lub  przez nie 

nadzorowane w zakresie ich udziału w postępowaniu konkursowym.: 
Program współpracy M i G Torzym w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi jest wynikiem kilkuletnich 

doświadczeń w tworzeniu i realizacji programów współpracy. Udział w jego przygotowaniu mają  w równym stopniu 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni i  przedstawiciele Urzędu Miejskiego. 
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Torzymiu dotyczącej programu współpracy Gminy Torzym z organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013r. przeprowadzono 
w okresie od 11 do 20 października 2012 r. Podstawę przeprowadzenia konsultacji stanowiło zarządzenia Burmistrza 
Torzymia  .  Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 grudnia 2010 
r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego gminy Torzym w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zachowano termin na 
wyrażenie opinii przez organizacje i inne podmioty nie krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia projektu aktu prawa 
miejscowego na stronie internetowej,  i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Torzymiu. 
Dalszą cześć konsultacji prowadzono w formie:  
1) przyjmowania uwag, opinii w siedzibie urzędu, 
2) przyjmowania uwag, opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Formy współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi  

Zgodnie z programem współpracy na 2013 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, odpowiedzialny za realizację  zadań i współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami ubiegającymi się o dofinasowanie zadań publicznych dofinansowywanych w ramach 
otwartych konkursów ofert;  
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,). 
-udział w programie Ministerstwa PiPS w latach 2008, 2009, 2010,2011 monitoring współpracy gminy z 
organizacjami pozarządowymi,  
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3.udzelania pomocy w zakresie przygotowania dokumentacji formalno- prawnej dla tworzenia nowych 
organizacji pozarządowych na obszarze gminy,  
4.udzielania pomocy organizacjom i stowarzyszeniom w zakresie użyczenia nieruchomości na siedziby lub 
do prowadzenia działalności podstawionej  gminnych obiektów użyteczności publicznej,  
5. w ramach organizowanych naborów Lokalnej Grupy Działania , Stowarzyszenie  
Kraina Szlaków Turystycznych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zastępstwie sołectw Urząd Miejski   
opracował wnioski  oraz przeprowadził   procedury rozliczeniowe  (między innymi Gądków  Wielki- plac zabaw;  
Gądków Mały –wiata )  
Opracowano również nowe wnioski dla uzyskania dofinasowania dla realizacji inicjatyw wiejskich w ramach oś 4 
LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla następujących projektów  
Budowa placu zabaw we wsi Tarnawa Rzepińska  
Budowa placu zabaw we wsi Grabów  
Budowa placu zabaw we wsi Garbicz 
Budowa placu zabaw we wsi Pniów-  
Budowa Centrum Społeczno-Turystycznego w Gądkowie Wielkim 
Wszystkie inicjatywy uzyskały pozytywną ocenę LGD  jednakże ich realizacja uzależniona będzie od możliwości  
zabezpieczenia środków finansowych  przez Stowarzyszenie  Kraina Szlaków Turystycznych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 
6. opracowany w 2012r.  wniosek o dofinansowanie oraz realizację  projektu  w ramach działania Odnowa i 
Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. dla zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie  wraz z 
infrastrukturą turystyczno-sportową. Projekt zakończono w 2013r..Projekt umożliwia rozwój tożsamości wiejskiej , 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich . Wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej wsi,  promowanie obszarów wiejskich ,  poprawę jakość życia na obszarach wiejskich oraz zaspokoi 
potrzeby społeczne i kulturowe mieszkańców. 
7. promocji prowadzonej działalności przez organizacje pozarządowe z terenu gminy, w tym pomoc w organizacji 
lokalnych stowarzyszeń,  
8. udzielono materialnego wsparcia dla osób i stowarzyszeń uczestniczących w przedsięwzięciach o zasięgu 
ponad gminnym takich jak Dożynki powiatowe, Jarmark smakosza, itp.   
9. udzielono wsparcia finansowego dla zespołów sportowych uczestniczących w piłkarskich rozgrywkach 
pucharowych, 

 
Współpraca  finansowa  
W budżecie Miasta Gminy Torzym zaplanowano na 2013 r. 138000,00 złotych w wyniku zmian wprowadzonych w 
trakcie roku 150300,00zł  na dotacje celowe przewidziane do realizacji i dofinasowania podmiotom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych. 
– Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. 

U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 ze zm. oraz stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XX / 127/12 z dnia 24 
października  2012r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013r, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w trybie  
powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i 
dotyczyły OSP z gminy Torzym.  

W sumie organizacjom pozarządowym w 2013 roku udzielono 5 dotacji w trybie konkursu otwartego i rozpatrzenia ofert 
indywidualnych na kwotę150300,00zł oraz 7 organizacjom na kwotę 308164,44zł. trybie  powierzania wykonania 
zadania. 
Ocena ofert  
na podstawie zarządzenia Burmistrza Nr 07/2013 z dnia 22 lutego 2013r komisja w składzie Szczepaniak Bogdan -
przewodniczący ,Sodel Marek-z-ca przewodniczącego ,Ratuszniak Maria -członek ,Urszula Wiśniewska-członek 
dokonała  oceny ofert o przyznanie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań 
przewidzianych ogłoszeniem . 
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  oferty złożone przez: 
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1/Stowarzyszenie -Miejski Klub Sportowy  TOROMA  Torzym  66-235 Torzym ul. Świebodzińska 11 reprezentowany 
przez Sebastiana  Mordalskiego  i Zdzisława Wechmana złożyło  projekt o nazwie przeciwdziałania skoliozie 
wypracowanie przekonania o potrzebie rywalizacji w osiągnięciu wyznaczonych celów  ,rezultatów poczucia szacunku 
do pracy ,koleżeńskości .Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny młodych ludzi : 
Wysokość przyznanej dotacji       80 000,00zł 
Całość zadania zgodnie z umową       82 907,02,zł  
Udział własny          2 907,02zł. 
Zakres przedsięwzięcia sfinansowany w ramach wydatku publicznego obejmował m. innymi   
Stypendia  zawodników        31 815,00, ,zł 
ekwiwalenty sędziowskie        10395,80,zł 
zakup sprzętu sportowego       8279,79,zł 
opłaty regulaminowe        7198,00,zł 
Ogółem koszt realizacji zadania      82 907,02,zł 
2/Stowarzyszenie -KS Juwenia Boczów 66-235 Boczów ul Okrężna 10 reprezentowane przez Jacka Jurgiewicza i 
Pazdeckiego Ryszarda ,złożyło projekt o nazwie Poprawa sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, seniorów. 
Wysokość przyznanej dotacji 42 000zł. + 18 500 zł  
Całość dotacji  zgodnie z umową        60500,00zł 
Finansowy udział własny klubu       7221,96  zł 
Wycena pracy stowarzyszenia przy obsłudze projektu wolontariusze   10804,48 zł 
Ogółem koszt realizacji zadania       118 941.56 zł 
Zakres finansowy przedsięwzięcia sfinansowany w ramach wydatku publicznego obejmował m. innymi  zakup sprzętu, 
opłaty OZPN, prowadzenie zajęć i dojazdy zawodników , udział w rozgrywkach , konserwacja infrastruktury sportowej i 
sprzętu do utrzymania boiska ,opłat za wynajem boiska, delegacje sędziowskie, koszt pracy  trenera seniorów itp 
II 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;  
Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2013r  wynosił 9000,00 zł  

 W ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych obejmującego: -integrację środowisk ludzi 
niepełnosprawnych, -wspieranie aktywności środowisk osób niepełnosprawnych w tym wypoczynku złożono 2 oferty.   
Oferty złożyły   
1.Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  66-235 Torzym ul. Sulęcińska 2 
reprezentowany przez ks. Sławomira Marciniaka. Przedłożył projekt o nazwie integracyjna wycieczka dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
Wysokość przyznanej dotacji 5000zł.Dotację przyznano w wysokości wnioskowanej. 
Termin i miejsce realizacji zadania: 26-29 sierpień  2013r.. 
Wysokość przyznanej dotacji       5000,00zł  
Finansowy udział własny  –         3 859,40zł  
Wycena pracy członków stowarzyszenia przy obsłudze projektu -  1 300,00 zł. 
Ogółem koszt realizacji zadania      11 809,40  
 
2/Stowarzyszenie „Razem” 66-200 Sulęcin ul. Lipowa 16C reprezentowane przez Teresę Putynkowską –
przewodniczącą stowarzyszenia. –  dowóz osób z gminy Torzym do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w 
okresie 01 kwietnia  do 31 grudnia  2013r.  
Wsparcie gminy dla wnioskowanego działania  :    4000,00zł    
Koszt całkowity realizacji zadania w okresie 5 m-cy(kwiecień sierpień) 
  rozliczony sprawozdaniem  wyniósł         10554,82zł  
Udział własny stowarzyszenia w realizacji zadania wyniósł     6554,82zł 
 
III grupa  zadań to nauka, edukacja, oświata i wychowanie:  

– stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży, 
W wyznaczonym terminie złożono nie złożono ofert   
 
Realizowana platforma współpracy miasta i gminy z organizacjami pozarządowymi 
1)wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez JST i organizacje, 
 2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i/lub radami działalności pożytku publicznego projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
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 tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i 
JST, 
 3) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy 
merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków, 
 4) opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie rekomendacji, 
 5)wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku 
publicznego, 
 6)organizacja wspólnych konferencji i seminariów, 
 7) wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, 
 8)wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w JST i organizacjach, 
 9)prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, 
10)udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych JST, 
11)inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań 
publicznych, 
12)prowadzenie wsparcia dla organizacji pozarządowych, 
13)popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych JST, 
 
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  podtrzymuje współpracę  w ramach akcji 1% podatku 
Kampania adresowana do mieszkańców Miasta i Gminy Torzym płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. 
Celem tej kampanii było uzyskanie dodatkowego 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.  
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 
Tarnawa Rzepińska,. 

Zebrania wiejskie  
– poświęcone uchwaleniu planów odnowy miejscowości, jako etapu ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

konkursów ogłaszanych przez LGD Kraina Szlaków Turystycznych dla miejscowości 
– Torzym 24.03.2014 

Sporządził B Szczepaniak 
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