
UCHWAŁA NR VI/136/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy 
Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 roku"

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, poz. 650, poz. 723; poz. 1365; z 2019r. poz. 37), Rada 
Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy 
Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 roku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jan Kuriata
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          Załącznik do  
Uchwały Nr  VI/136/2019 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 23 maja 2019r. 

 
SSpprraawwoozzddaanniiee  

PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa  KKoosszzaalliinnaa  zz  rreeaalliizzaaccjjii  PPrrooggrraammuu  wwssppóółłpprraaccyy  MMiiaassttaa  KKoosszzaalliinnaa  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  
ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  oorraazz  iinnnnyymmii  ppooddmmiioottaammii  pprroowwaaddzząąccyymmii  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ppoożżyyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo  ww    22001188  
rrookkuu.. 
 

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie; 
2) Organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy oraz 

podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 
3) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w 2018 roku; 

4) Wieloletnim programie - należy przez to rozumieć Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2020 przyjęty 
uchwałą nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. 

5) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Koszalin; 
6) dotacji — należy przez to rozumieć dotacje określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych; 
7) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, 
8) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, realizowane przez 

organizacje; 
9) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Koszalinie; 
10) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Koszalina; 
11) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Koszalinie; 
12) GRDPP – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie; 
13) uchwale konsultacyjnej - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej  

w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

14) LIJW – należy przez to rozumieć metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, opracowaną na 
podstawie założeń „Niezbędnika do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”, 
przeprowadzoną na podstawie metodologii określonej w Wieloletnim programie jako narzędzie 
wspierające Miasto oraz organizacje w dokonaniu wspólnej oceny jakości wzajemnych relacji oraz 
sformułowaniu kierunków rozwoju współpracy tak by przyczyniała się ona do podniesienia jakości życia 
mieszkańców Miasta. 

15)Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. „Koszalin - miasto na model. Program współpracy 
samorządu z organizacjami pozarządowymi”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V Dobre 
rządzenie: Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora: Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego, realizowany przez Lidera projektu stowarzyszenie pn. Pracownia Pozarządowa oraz 
partnerów Fundację Nauka dla Środowiska i Gminę Miasto Koszalin, w terminie od 1 stycznia 2014r. do  
30 czerwca 2015r. 
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§ 2.  Realizacja celów. 

Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie Koszalina są ważnym partnerem Miasta  
w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje znając potrzeby lokalne, jednocześnie posiadając 
niezbędną specjalistyczną wiedzę, realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny  
i efektywny. 

 
W ubiegłym roku Miasto podejmowało działania o charakterze finansowym polegające na udzielaniu 
dotacji na realizację zadań. Prowadzono również działania dotyczące wsparcia pozafinansowego 
wpływającego na zwiększenie aktywności Organizacji,  pogłębianie wzajemnego zaufania oraz wspieranie 
rozwoju sektora pozarządowego poprzez wzajemne informowanie o kierunkach rozwoju, prowadzenie 
konsultacji z Organizacjami,  udostępniania zasobów  Urzędu, organizacji szkoleń oraz udzielania 
patronatów i referencji. 
 

 Głównym celem Programu było zwiększenie udziału Organizacji w rozwoju Miasta i w realizacji usług 
publicznych skierowanych na rzecz mieszkańców Miasta poprzez tworzenie podstaw efektywnej 
współpracy w zakresie realizacji celów określonych w strategii rozwoju Koszalina. 

 Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez udział mieszkańców w życiu społecznym; 
zagospodarowanie i uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu; pomoc osobom bezdomnym, ubogim, 
osobom niepełnosprawnym, a także promocję zdrowego stylu życia i rozwijanie poczucia przynależności 
do społeczności lokalnej.  

 Do celów szczegółowych programu należało: 
1) wzmocnienie udziału Organizacji w procesach tworzenia polityk publicznych dotyczących ich 

działalności, 
2) zwiększenie jakości realizacji zadań publicznych przez Organizacje, 
3) wspieranie procesów i rozwiązań służących budowaniu potencjału, zwiększaniu profesjonalizmu oraz 

integracji Organizacji.  
 
 Powyższa działalność została zawarta w priorytetach określonych szczegółowo w programie. 

W 2018 roku za priorytetowe uznano zadania w następujących obszarach: 
1) pomoc społeczna, 
2) ochrona i promocja zdrowia, 
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
4) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
6) turystyka i krajoznawstwo, 
7) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
8) edukacja, oświata i wychowanie, 
9) ratownictwo i ochrona ludności, 
10) promocja i organizacja wolontariatu, 
11) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
12) działania wspierające i integrujące Organizacje. 

 
Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
jawności i uczciwej konkurencji określonych w Programie. 
 
Współpraca Miasta z Organizacjami była monitorowana w czasie stosowania procedur zlecania zadań, jak i po 
ich zakończeniu.  
Podstawę monitorowania realizacji Programu oparto przede wszystkim o wskazane mierniki efektywności do 
których należały: 

a) liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji Programu, 
b) liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych,  
c) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, 
d) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje,  
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e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy 
realizacji zadań publicznych. 

 
Tabela nr 1. Mierniki realizacji celów Programu w ujęciu trzyletnim. 

L.p. Nazwa miernika  
2016 

 
2017 

 
2018 

1 2 4 5 6 

1. liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji 
programu 105 105 111 

2. liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych 135 124 129 

3.  
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta 

na realizację tych zadań 

10.642.385,43 
w tym 

1.372.190* 

11.199.449 
w tym 
1.531241,40* 

12.577.996,34 
w tym 

1 771 902,34*  

4 wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje 5.482.247,02 5.372.060,17 5.635015,73 

5 wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i 
obiektów niezbędnych przy realizacji zadań publicznych 

3.360.289,25 3.997.962,59 3.899.700,32 

* wskazane kwoty stanowią środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie 
Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.  

 
Analizując wskazane mierniki w ujęciu trzyletnim należy stwierdzić, że liczba Organizacji biorących udział w 
realizacji programu nieznacznie wzrosła względem poprzednich dwóch lat.  
Miernik dotyczący liczby realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych wzrósł w stosunku do 
ubiegłego roku ale był niższy od odnotowanego w 2016r.   
Z analizy wynika, że wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje ma zbliżoną wartość, 
jednak czynnik ten nie jest bezpośrednio związany z realizacją Programu, a wynika bardziej ze zdolności 
pozyskania źródeł zewnętrznych przez Organizacje zarówno publicznych jak i prywatnych.  
W ramach miernika odnoszącego się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali  
i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań nastąpił nieznaczny spadek jego wartości względem roku 
poprzedniego. 
Miernik określający wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań  
w ujęciu trzyletnim ma tendencję wzrostową względem badanych lat (przy analizie tego miernika trzeba mieć 
na względzie wzrost wartości zadań w zakresie priorytetu pomoc społeczna). 
W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że ze zbliżonych nakładów finansowych w 2018r. otrzymano podobne 
efekty w ramach współpracy w realizacji zadań publicznych w stosunku do lat poprzednich. 
 
Ze składanych przez Organizacje sprawozdań wynika, że zadania były kierowane do bardzo dużej grupy 
mieszkańców, a działalność prowadzona przez Organizacje obejmowała szeroki zakres sfery zadań 
publicznych.  
Można zauważyć także znaczącą aktywność w życiu publicznym mieszkańców naszego Miasta, co potwierdza 
potrzebę wspierania Organizacji w oparciu o wyznaczone priorytety. 
Współpraca bez wątpienia przyczyniła się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia 
grupy odbiorców. Obszary oddziaływań jak i przeznaczone środki z budżetu Miasta były bardzo zróżnicowane. 
Znaczące różnice wynikają przede wszystkim z określonej specyfiki realizowanych zadań. 
Przy ocenie ofert konkursowych, a następnie analizie powyższych sprawozdań uwzględniano wkład własny 
zarówno finansowy, jak i pozafinansowy Organizacji w tym wkład osobowy wynikający  
z pracy społecznej członków Organizacji oraz świadczeń wolontariuszy w realizacji zadań zleconych. Oprócz 
kalkulacji kosztów wskazujących na możliwość realizacji zadania ważnym elementem była również 
dotychczasowa współpraca zwłaszcza w zakresie jakości wykonywanych zadań, terminowości i rzetelności  
w ich rozliczaniu. 
Bieżący monitoring wydatków z dotacji odbywał się  przede wszystkim  na podstawie, sprawozdań  
z realizacji zadań oraz przedłożonych do wglądu dokumentów finansowo – księgowych i merytorycznych.  
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Zadania publiczne, na które zostały zawarte umowy podlegały kontroli ze strony Urzędu jako zleceniodawcy. 
W 2018r. przeprowadzono ogółem 8 kontroli Organizacji z realizacji dotowanych zadań.  
 
§ 3. Współpraca Miasta z Organizacjami była realizowana w wymiarze:  
 
 1. Finansowym – polegającym głównie na udzielaniu dotacji Organizacjom, które w wyniku 

przeprowadzonych postępowań konkursowych lub w trybie poza konkursowym  wykonywały 
zadania publiczne, 

2. Pozafinansowym – opartym na konsultacjach i wymianie informacji pomiędzy Miastem  
a Organizacjami. 

 
§ 3a.  Współpraca finansowa. 
 
W ramach współpracy finansowej polegającej na zlecaniu Organizacjom zadań publicznych należących do 
właściwości Miasta oraz mieszczących się w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy, w 2018 roku zlecono zadania na 
ogólną kwotę  12.577.996,34 zł., z których Organizacje wykorzystały 12.402.751,52 zł. 
W 2018r. ogółem zawarto 129 umowy, w tym 6 umów na ogólna kwotę 40.000 zł. w trybie z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na tzw. małe dotacje (do 10 tys. zł), których realizacja nie przekraczała terminu 90 
dni. W 2018r. dotacje otrzymało 111  Organizacji. Dodatkowo w ramach powyższych umów realizowanych 
było 7 umów wieloletnich, w tym 3 umowy na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu 
A,B i C” w ramach środków   otrzymanych od administracji rządowej. W trakcie roku jedna z umów 
wieloletnich została rozwiązana na wniosek Organizacji. 
W 2018r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji 
wyniosła 5.635015,73zł. co stanowiło 31,24 % całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które 
wyniosły ogółem 18.037767,25zł. Dane obejmują dotacje przyznawane za pośrednictwem Wydziału Kultury  
i Spraw Społecznych, ponieważ inne komórki organizacyjne Urzędu składają odrębne sprawozdania w tym 
zakresie. 
 
W ramach realizacji zadań publicznych uznanych w Programie za priorytetowe, współpraca finansowa 
Miasta w roku 2018 obejmowała zadania w następujących działach budżetu Miasta:  
1) turystyka, 
2) administracja publiczna, 
3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
4) ochrona zdrowia, 
5) pomoc społeczna, 
6) edukacyjna opieka wychowawcza, 
7) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
8) kultura fizyczna i sport. 
 
Tabela nr 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych  
przez Organizacje (wg klasyfikacji budżetowej).  

Lp. 
 

 
 

Dział Budżetu 
 

 
Plan na 2018 rok 

 

pierwotny po zmianach 

1 Turystyka 20.000 20.000 

2 Administracja publiczna 525.000 540.000 

3 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
15.000 15.000 

4 Ochrona zdrowia 133.000 216.000 
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5 Pomoc społeczna 
2.056.000 

(1.646.000)* 

2.281.902,34 

(1.771.902,34)* 

6 
Rodzina (Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych) 
1. 167 600 1 182 769 

7 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.000 31.000 

8 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, działalność na rzecz 
kombatantów i osób represjonowanych 

300.000 420.000 

9 Kultura fizyczna i sport 5.580.000 
2.300.000** 

5.580.000 
2.300.000** 

Razem: 12.127.600 12.586.671,34 

* środki finansowe pochodzące z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji 
rządowej na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C. 
 
 
Tabela nr 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych  
przez Organizacje w ramach poszczególnych priorytetów Programu.  

Lp
. 
 

 
Rodzaj zadania 

publicznego 
 
 

Przyznana 
dotacja w  

2018r 

 
Wartość 

wykorzystanyc
h środków 

finansowych z  
dotacji. 

Wartość 
zaangażowanyc

h środków 
finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

Procentowy 
udział 

wykorzystanych 
środków z dotacji 

w kosztach 
całkowitych 

realizowanych 
zadań 

priorytetowych 

1 pomoc społeczna 
495 000 

1 771 902,34* 
1 182 769** 

492 635,67 
1 771 902,34 

1 148 362 

560 773,31 
zadanie powierzone 

236489 

1 053 408,98 
1 771 902,34 

1 384 851 

46,77% 
100% 

82,92% 

2 ochrona i promocja 
zdrowia 

207 325 
 

204 324,73 
 

347 975,51 
 

552 300,24 37% 

3 

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego 

380.000 363.818,10 949.676,64 1.313.494,74 27,70% 

4 
Działalność na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych  

40.000 38.059,64 

 
46.634,03 

84.693,67 44,94% 

5 
Wspieranie i 

upowszechnianie 
kultury fizycznej 

5.580.000 
 
2.300.000*** 

5 564 275,81       
 
2.199.094,94 

2 074 061,59    
 
837.628,16 

7 638 337,40    
 
3.036.723,10 

72,85% 
 

72,42% 

6 
turystyka i 

krajoznawstwo 
20.000 

 
20.000 

 
46.122,36 66.122,36 30,25% 
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7 

aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych 

oraz działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym 

rozwój 
przedsiębiorczości 

465.000 465.000 68.285,81 533.285,81 87,20% 

8 edukacja, oświata i 
wychowanie  

31 000 30 306,01 154 772,32 185 078,33 16,37% 

9 ratownictwo  i ochrona 
ludności 

15 000 15 000 13 906,74 28 906,74 51,89% 

10 Promocja i organizacja 
wolontariatu 

15 000 15 000 17 732,81 32 732,81 45,83% 

11 

działania 
wspomagające rozwój 

wspólnot i społeczności 
lokalnych 

35.000 35.000 66.162,37 101.162,37 34,60% 

12 
działania wspierające  

i integrujące 
Organizacje 

40.000 39.972,28 214.795,08 254.767,36 15,69% 

Razem: 12.577996,34 12.402751,52 5.635015,73 18.037767,25  
*kwota 1.771.902,34 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie 
Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.  
** kwota 1 182 769 zł stanowi środki finansowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.  
***dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr 
V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gminę Miasto Koszalin. 

 
Tabela nr 4. Udział poszczególnych zadań priorytetowych w całości  

wydatkowanych środków finansowych 

Lp 
 

 
Rodzaj zadania publicznego 

 
 

Wartość 
wykorzystanych 

środków 
finansowych z  

dotacji. 

Udział poszczególnych 
zadań priorytetowych w 
całości wydatkowanych 
środków finansowych   

1 pomoc społeczna 3 412 900,01 27,52% 

2 ochrona i promocja zdrowia 204 324,73 1,65% 

3 
kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 
363.818,10 2,93% 

4 
Działalność na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych  

38.059,64 
0,31% 

5 Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

5 564 275,81      ( w tym 
10.000zł wykorzystana 
niezgodnie z 
przeznaczeniem  w 
procedurze do zwrotu) 

2.199.094,94* 

44,86% 
17,73% 

6 turystyka i krajoznawstwo 20.000 0,16% 
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7 

aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych oraz działalność 

wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

465.000 3,75% 

8 edukacja, oświata i wychowanie  30 306,01 0,24% 

9 ratownictwo  i ochrona ludności 15 000 0,12% 

10 Promocja i organizacja 
wolontariatu 

15 000 0,12% 

11 działania wspomagające rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 35.000 0,28% 

12 działania wspierające  
i integrujące Organizacje 39.972,28 0,32% 

Razem: 12.402.751,52  
 

*dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr 
V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gminę Miasto Koszalin. 

 
 
Tabela nr 5. Wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na wynajem obiektów w ramach 
realizacji zadań publicznych przez Organizacje. 

Lp. 
 

 
Rodzaj zadania publicznego 

 
 

Wysokość środków 
finansowych  z dotacji 
przeznaczonych na wynajem 
lokali i obiektów niezbędnych 
przy realizacji zadań 
publicznych.  

Procentowy udział środków 
przeznaczonych na 
wynajem obiektów w 
całości wydatkowanych 
środków z dotacji. 

1 pomoc społeczna 225 841,87 6,62% 
2 ochrona i promocja zdrowia 51 604,67 25,26% 

3 
kultura, sztuka, edukacja, historia i 

ochrona dziedzictwa narodowego 
41.246,52 

 
11,34% 

 

4 
Działalność na rzecz kombatantów i 

osób represjonowanych 

 
21.566,98 

 
56,67%  

5 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
3.450.000,00 (wynajem ZOS) 

33.700,92* 
62,00% 
1,53% 

6 turystyka i krajoznawstwo - - 

7 

aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych oraz działalność 

wspomagająca rozwój gospodarczy, w 

tym rozwój przedsiębiorczości 

 
 

41.666,84 

 
 

8,96 % 

8 edukacja, oświata i wychowanie  21 463,62 70,82% 

9 ratownictwo  i ochrona ludności - - 

10 Promocja i organizacja wolontariatu 3 858,90 25,73% 
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11 
działania wspomagające rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

5.600 16 % 

12 działania wspierające i integrujące 

Organizacje 

3.150 7,88% 

 Razem 3.899.700,32  

*w tym  obiekty w ramach dotacji przyznanej na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) 
oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. 
 
Tabela nr 6. Wysokość środków finansowych niewykorzystanych i zwróconych  przez Organizacje. 

Lp. 
 

 
Rodzaj zadania publicznego 

 
 

Wysokość środków finansowych 
niewykorzystanych z dotacji i 
zwróconych przez Organizacje  

1 pomoc społeczna 36.771,33  

2 ochrona i promocja zdrowia 2 999,64 

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 
3.990,43 

4 Działalność na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych 

 
1.940,36 

5 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
5 724,19       

100.905,06** 

6 turystyka i krajoznawstwo - 

7 
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości 

 
- 

8 edukacja, oświata i wychowanie  693,99 

9 ratownictwo  i ochrona ludności - 

10 Promocja i organizacja wolontariatu - 

11 działania wspomagające rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

- 

12 działania wspierające i integrujące Organizacje 27,72 
 Razem 153.085,39 

 
 
1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje. 
 
1.1 Priorytet - Pomoc społeczna   
 
W 2018 r plan na pomoc społeczną wyniósł ogółem 3.449.671,34 W ramach otwartych konkursów ofert 
zawarto 13 umów z czego 3 umowy zawarto w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert: 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR w Koszalinie – 4.000 zł, Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum 
Wolontariatu – 6.000 zł oraz Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia – 5.000 zł. 
 
Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonały organizacje: 
-  Fundacja „Zdążyć z Miłością” – 1 659,50 zł.   
- Stowarzyszenie „VOCATIO DEI” – 703,38 zł. 
- Polski Czerwony Krzyż – 0,40 zł. 
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- Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu – 1,05 zł. 
W ramach tego priorytetu środki finansowe były przekazywane również na prowadzenie Środowiskowych 
Domów Samopomocy dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie ( ŚDS przy ul. Budowniczych 6) oraz Fundacji Na Rzecz 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Życie" ( ŚDS przy ul. Odrodzenia 34 oraz Zwycięstwa 119). Z 
przedmiotowymi organizacjami zostały zawarte  aneksy do  5 – letnich umów  na prowadzenie ośrodków 
wsparcia  w okresie od 01.01.2016r. do 31. 12. 2020r. 
 Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na jego realizację 
pochodzą w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W roku 2018 na prowadzenie 
ośrodków wsparcia plan po zmianach wyniósł 1 771 902,34 zł.  
Przekazane dotacje zostały wykorzystane w całości. 
 
Na zadanie w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta 
Koszalina była zawarta umowa, która obowiązywała w terminie 01.01-30.06.2018 r., a kwota przekazana na jej 
podstawie wynosiła 150.000 zł, po czy od dnia 01.07 do 31.12.2018r zawarto koleją umowę na kwotę 250.000 
zł. Całość zadania wyniosła 400.000 zł.  
 
W ramach powyższego priorytetu przeznaczono także środki finansowe na prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.  W 2018 roku zaplanowano  kwotę  1. 167 600 zł. następnie w miesiącu lipcu 
nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 1 182 769zł. 
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania wpłynęły dwie oferty spełniające 
warunki co pozwoliło  zawrzeć  dwie umowy w tym jedną trzyletnią.  
Jedna umowa dotyczy utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej  typu socjalizacyjnego- kwota zadania 
504 000 zł., a druga placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i 
specjalistyczno- terapeutycznego - kwota zadnia 678 769zł. W każdej  placówce przebywało po 14 dzieci. 
W ramach realizacji tych zadań poszczególne Organizacje nie wykorzystały części przyznanych dotacji w 
kwocie 34.407 z przyczyn od nich niezależnych (mniejsza liczba dzieci w poszczególnych okresach). 
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 852 
Rozdział -85203 oraz 85295 – Pomoc społeczna, a w zakresie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w  
Dziale 855 Rozdziale  85510. 
 

Tabela nr 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach 
priorytetu - Pomoc społeczna. 

LP. 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzystany
ch środków 
finansowych 
z  dotacji/ 

procentowy 
udział dotacji 

Wartość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 5 6 7 8 

1. 

Stowarzyszenie 
Osób 
Niepełnosprawnyc
h Ich Rodzin I 
Przyjaciół 
„Przystań” 

Teatr – rozwiń 
skrzydła IV edycja 

5 000 
5 000 

( 43,48%) 6 500 11 500 

2.  Stowarzyszenie 
„VOCATIO DEI” 

Prowadzenie 
Katolickiej Poradni 

Rodzinnej 
10 000 9 296,62 

(7,14%) 
120 961,58 130 258,20 
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3.  Polski Czerwony 
Krzyż 

Pomoc socjalna  
oraz dożywianie 

ludzi najuboższych 
23 000 22 999,60 

(44,91%) 28 209,38 51 208,98 

4. 

Fundacja „Zdążyć 
z Miłością” 

Prowadzenie 
mieszkań 

chronionych dla 
samotnych, 

bezdomnych matek 
z małoletnimi 
dziećmi oraz 
świetlicy dla 

podopiecznych 
Fundacji 

20 000 18 340,50 
(25,85%) 

52 619,42 70 959,92 

5. 

Fundacja 
„Promocja zdrowia 
– Uno Vita” 

Porozmawiajmy ! – 
porady 

terapeutyczne dla 
rodziców/opiekunó

w 

5 000 5 000 
(83,13%) 

1 015 6 015 

6. Stowarzyszenie 
VivaMY 

Nie ma czasu na 
starość 7 000 7 000 

(4,23%) 158 501,34 165 501,34 

7. 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów 

Podejmowanie 
działań 

integracyjnych na 
rzecz seniorów z 

terenu Miasta 
Koszalina 

10 000 10 000 
(51,43%) 9 442,54 19 442,54 

8. 
Pomorska 

Fundacja Jaś i 
Małgosia 

Zapewnienie 
mieszkańcom 

sprzętu 
rehabilitacyjno-

medycznego (19a) 

5 000 5 000 
(86,81%) 

759,62 5 759,62 

9. 

Stowarzyszenie 
Koszalińskie 

Centrum 
Wolontariatu 

Wycieczka 
integracyjno-

edukacyjna dla 
wolontariuszy (19a) 

6 000 5 998,95 
(89,60%) 696 6 694,95 

10.  

Stowarzyszenie 
Osób 

Niepełnosprawnyc
h IKAR w 
Koszalinie 

Przeciwdziałanie 
wykluczaniu osób 

niepełnosprawnych 
poprzez organizację 

spotkań i imprez 
integracyjnych 

(19a) 

4 000 4 000 
(78,90%) 

1 069,48 5 069,48 

11. 

Towarzystwo 
Pomocy im. św. 

Brata Alberta Koło 
Koszalińskie 

Udzielanie 
schronienia osobom 

bezdomnym 
przebywającym na 

terenie Miasta 
Koszalina  

400 000** 
400 000 
(68,85%) 180 998,95 580 998,95 
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12. 

Fundacja Na Rzecz 
Osób z 

Zaburzeniami 
Psychicznymi 

„Nowe Życie” ( 2 
umowy ) 

Prowadzenie 
Środowiskowych 

Domów 
Samopomocy w 

Koszalinie typu A i C 

998 282,80* 998 282,80 
(100%) 

- 998 282,80 

13. 

Polskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnoś
cią Intelektualną 
Koło w Koszalinie 

Prowadzenie 
Środowiskowego 

Domu 
Samopomocy w  
Koszalinie typu B 

773 619,54* 773 619,54 
(100%) - 773 619,54 

14. 

Stowarzyszenie 
SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce
Młodzieżowa 
Wspólnota 
Mieszkaniowa SOS 
w Koszalinie 
 

Prowadzenie 
placówki 

opiekuńczo– 
wychowawczej typu 

socjalizacyjnego 
 

504 000 
489 306 
(67,42%) 

 
236 489 725 795 

15. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział 
Okręgowy, z 
siedzibą w 
Koszalinie 

Prowadzenie 
placówki 

opiekuńczo– 
wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, 
interwencyjnego i 
specjalistyczno– 
terapeutycznego 

 

678 769 
659 056 
(100%) 

 
-- 659 056 

  Razem 
 3 449 

671,34 3 412 900,01 797 262,31 4 210 162,32 

*kwota 1 771 902,34 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania 
zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”, 
**Na zadanie w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta 
Koszalina była zawarta umowa, która obowiązywała w terminie 01.01-30.06.2018 r., a kwota przekazana na 
jej podstawie wynosiła 150.000 zł, po czy od dnia 01.07 do 31.12.2018r zawarto koleją umowę na kwotę 
250.000 zł. Całość zadania wyniosła 400.000 zł.  

 

1.2 Priorytet - Ochrona i promocja zdrowia.  

Zaplanowane środki na rok 2018 po zmianach wynosiły 207 325 zł. W wyniku przeprowadzonego 
otwartego  konkursu ofert na zadania w zakresie ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych ogółem zawarto 12 umów                                     z organizacjami pozarządowymi. W 
ramach Budżetu Obywatelskiego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przyznano dotację w 
kwocie 74 325 zł. Fundacji Ronalda McDonalda na zadanie pn. „Nie nowotworom u z Koszalina”.  
W ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin prowadzono rehabilitację  i 
integrację ludzi chorych, badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy, 
organizowano warsztaty  terapeutyczne i szkolenia oraz prowadzono opiekę paliatywną.  
 
Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciły następujące organizacje: 
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 902,05 zł. 
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań” – 178,13 zł. 
- Fundacja Ronalda McDonalda – 1 919,18 zł. 
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego – 0,28 zł. 
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Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 851 
Rozdział -85105 – Ochrona i promocja zdrowia.   

 
Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach 
priorytetu ochrona i promocja zdrowia 

LP. 
Nazwa 

Organizacji 
Pozarządowej 

Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzysta

nych 
środków 

finansowy
ch z  

dotacji/ 
procentow

y udział 
dotacji 

Wartość 
zaangażowa

nych 
środków 

finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków  

Działania prozdrowotne, 
wczesne wykrywanie cukrzycy, 

edukacja                 i działania na 
rzecz cukrzycy 

9 000 8 097,95 
(34,52%) 

15 360,09 23 458,04 

2. 
Stowarzyszenie 
Koszaliński Klub 
„Amazonka” 

Amazonka pełnia życia 
30 000 

30 000 
(26,41%) 83 588,17 113 588,17 

3. 

Polskie 
Towarzystwo 
Stwardnienia 
Rozsianego 
Oddział w 
Koszalinie 

Działalność rehabilitacyjna na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

chorych na SM i ich rodzin 10 000 10 000 
(54,61%) 

8 312,29 18 312,29 

4. 

Polski Związek 
Niewidomych 
Okręg 
Zachodniopomo
rski  

Odnaleźć właściwą drogę 

9 000 
9 000 

(27,99%) 23 150,24 32 150,24 

5. 

Polskie 
Towarzystwo 
Stwardnienia 
Rozsianego 
Oddział w 
Koszalinie 

365 dni optymizmu, na przekór 
stwardnieniu rozsianemu 

5 000 5 000 
(81,07%) 1 167,48 6 167,48 

6. 

Stowarzyszenie 
Osób 
Niepełnosprawn
ych ich rodzin i 
Przyjaciół 
„Przystań”  

Potrafimy zmienić nasz świat –                
I edycja 

10 000 
9 821,87 
(75,59%) 3 171,30 12 993,17 

7. 

Stowarzyszenie 
Instytut Rozwoju 
Zrównoważoneg
o 

Nie daj się chorobom 
otępiennym 

5 000 
4 999,72 
(55,74%) 3 970 8 969,72 
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8. 

Polskie 
Towarzystwo 
Stomijne POL-
ILKO 

Działalność rehabilitacyjna na 
rzecz ośób niepełnosprawnych 
chorych ze stomią i ich rodzin  

6 000 6 000 
(49,92%) 

6 020,48 12 020,48  

9. 
Stowarzyszenie 
Siła Integracji 

Integracyjne półkolonie dla 
dzieci z niepełnosprawnością 9 000 

9 000 
(49,79%) 9 075 18 075 

10. 

Hospicjum im. 
św. 
Maksymiliana 
Kolbego 

Ochrona i promocja zdrowia 
osób dotkniętych nieuleczalną 

chorobą nowotworową 30 000 30 000 
(13,61%) 190 379,63 220 379,63 

11. 

Fundacja 
Promocja 
Zdrowia UNO-
VITA 

Słyszę cię! – program 
diagnostyczno- edukacyjny 
adresowany do młodzieży 
gimnazjalnej 

10 000 10 000 
(78,27%) 

2 775,83 12 775,83 

12. 

Fundacja 
Ronalda 

McDonalda 

Nie nowotworom u dzieci z 
Koszalina 74 325 

72 405,19 
(98,63%) 1 005 73 410,19 

 Razem 
 

207 325 
204 324,7

3 347 975,51 552 300,24 

 

1.3 Priorytet – Kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
W 2018 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
zaplanowano kwotę 260.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. zwiększono 
plan o 80.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększono plan o 
40.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 380.000,00 zł. 
 
W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęło 37 ofert, z których pozytywnie zaopiniowano 
16. Zawarto 16 umów na łączną kwotę 260.0000,00 zł. 
 
W dniu 19 marca 2018 r. ogłoszono dodatkowy konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, w wyniku którego wpłynęło 12 ofert, z których pozytywnie zaopiniowano 10. 
Zawarto 10 umów na łączną kwotę 80.000,00 zł. 
 
W dniu 22 czerwca 2018 r. ogłoszono dodatkowy konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego na organizację festiwalu „Koszalińskie Spotkania z Wysockim”,  
w wyniku którego wpłynęła 1 oferta, pozytywnie zaopiniowana. Zawarto 1 umowę na kwotę 40.000,00 zł.  
 
W 2018 r. nie przyznano dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach trybu z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 
 
Ogółem w roku 2018 w ramach zadania kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
zawarto 27 umów na łączną kwotę: 380.000,00 zł.   
Wykonanie wyniosło: 363.818,10 zł. 
 
W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych  
i artystycznych. Prezentowały i promowały dorobek kulturalny i organizowały różnorodne formy przedsięwzięć 
artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, warsztatów itp. Wspierały i promowały 
twórczość osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Przekazywały dzieciom i młodzieży wiedzę 
kulturalną, historyczną i patriotyczną.  
Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: 

- Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun” – „Inscenizacja walk w 1918 r.” – 87,43 zł; 
- Fundacja „#kultura” – „Prowadzenie Galerii Scena w Koszalinie w roku 2018” – 1.327,96 zł. 
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Niewykorzystaną dotację do zwrotu odnotowano również w zadaniu pn. „Koszalińskie Spotkania  
z Wysockim 2018”, zrealizowanym przez Stowarzyszenie „Nasz Wysocki” im. Marleny Zimnej  
- w kwocie 14.766,51 zł. Decyzją Prezydenta Miasta Koszalina powyższą kwotę umorzono. 
 
Ponadto naliczono do zwrotu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości: 

- Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego – „VI Konferencja Popularnonaukowa Historia Skrzydłami 
Malowana” – 2.160,00 zł; 

- Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie – „Popularyzowanie dorobku kultury polskiej”– 
415,04 zł; 

- Stowarzyszenie Rozwoju Talentów „Akademia +” – „Łowcy Talentów edycja VI” – 1.726,40 zł (brak 
zwrotu, postępowanie administracyjne w toku). 

 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodne z klasyfikacją budżetową Dział 921, Rozdział 
92105 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.   
 
Tabela nr 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

LP. Nazwa Organizacji 
Pozarządowej 

Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja  
w  2018 r. 

Wartość 
wykorzystany
ch środków 
finansowych  
z  dotacji/ 
procentowy 
udział dotacji 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 
finansowych 
własnych  
i wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 
przez 
Organizację 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Stowarzyszenie 
"Lechici" 

"Propagowanie i 
rozwijanie dorobku 
kultury polskiej" 

5.500 5.500 
83,23% 

1.108,03 6.608,03 

2. Stowarzyszenie 
Śpiewacze 
"Śródmieście" 

"Popularyzowanie 
dorobku kultury polskiej" 

6.500 6.500 
51,27% 

6.177,01 12.677,01 

3. Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultury 
Muzycznej 
"FRAZA" 

"Z muzyką za pan brat" 4.000 4.000 
80,00% 

1.000 5.000 

4. Koszalińskie 
Stowarzyszenie 
Społecznych 
Ognisk 
Muzycznych 

"Krzewienie kultury 
muzycznej wśród dzieci 
uzdolnionych” 

12.000 12.000 
9,35% 

116.391,74 128.391,74 

5. Zespół Pracy 
Twórczej Plastyki 

„Warsztaty – plenery -
wystawy” 

5.000 5.000 
59,75% 

3.368,27 8.368,27 

6. Związek 
Ukraińców w 
Polsce Oddział w 
Koszalinie 

„XLIII Festiwal Ukraińskich 
Zespołów Dziecięcych – 
Koszalin 2018” 

12.000 12.000 
30,92% 

26.806,98 38.806,98 

7. Związek 
Ukraińców w 
Polsce Oddział w 
Koszalinie 

„XIII Spotkanie Kultur – 
Koszalin 2018” 

12.000 12.000 
34,30% 

22.982,22 34.982,22 
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8. Koszalińskie 
Towarzystwo 
Społeczno - 
Kulturalne 

„15. Europejski Festiwal 
Integracja Ty i Ja” 

50.000 50.000 
7,33% 

631.993,83 681.993,83 

9. Stowarzyszenie 
Szkoła Tańca Top 
Toys 

"Jaramy się tylko tańcem 
vol. VII" 

8.000 8.000 
42,76% 

10.708,82 18.708,82 

10. Stowarzyszenie 
Teatr Propozycji 
"Dialog" im. 
Henryki 
Rodkiewicz 

"6. Koszalińskie 
Ogólnopolskie Dni 
Monodramu - Debiuty - 
Strzała Północy 2018" 

20.000 20.000 
65,48% 

10.542,52 30.542,52 

11. Stowarzyszenie 
Teatr Propozycji 
"Dialog" im. 
Henryki 
Rodkiewicz 

"Prowadzenie działalności 
w zakresie promocji 
teatru, literatury i muzyki" 

40.000 40.000 
67,81% 

18.989,86 58.989,86 

12. Jamneńskie 
Stowarzyszenie 
Społeczno – 
Kulturalne 

 „Razem można więcej” 
 
 

5.000 5.000 
84,13% 

943,20 5.943,20 

13. Stowarzyszenie 
Śpiewacze 
„Jantarowy Kwiat” 

 „Śpiewać każdy może” 
 
 

5.000 5.000 
87,97% 

683,87 5.683,87 

14. Rada 
Koszalińskiego 
Chóru „Cantate 
Deo” 
 

„Organizowanie pracy 
Koszalińskiego Chóru 
„Cantate Deo”, 
koncertów, warsztatów 
artystycznych, promocja 
Miasta Koszalina” 

5.000 5.000 
41,85% 

6.947 11.947 

15. Fundacja 
„#kultura” 

„Prowadzenie Galerii 
Scena w Koszalinie w roku 
2018” 

30.000 28.672,04 
79,07% 

7.589,31 36.261,35 

16. Stowarzyszenie 
Pomerania Cantat 

„Dziecięca Akademia 
Chóralna w Koszalinie” 

40.000 40.000 
78,62% 

10.878 50.878 

17. Stowarzyszenie 
Rozwoju Talentów 
„Akademia +” 

„Łowcy Talentów edycja 
VI”  

5.000 5.000 
36,66% 

8.640 13.640 

18. Bałtyckie 
Stowarzyszenie 
Miłośników 
Historii „Perun” 

„Inscenizacja walk w 1918 
r.” 

15.000 14.912,57 
59,86% 
 

10.000 24.912,57 

19. Fundacja „Nauka 
dla Środowiska” 

„Good Vibe Festival 2018” 10.000 10.000 
73,29% 

3.644 13.644 

20. Klub Inteligencji 
Katolickiej 

„XXVI Koszalińskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej 
(KDKCH)” 

5.000 5.000 
87,62% 

706,36 5.706,36 

21. Stowarzyszenie 
Grupa 
Rekonstrukcji 
Historycznej Gryf 

„Żołnierze Westerplatte w 
Koszalinie – historyczny 
film edukacyjny” 

5.000 5.000 
56,21% 

3.895,58 8.895,58 
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22. Stowarzyszenie 
„Pasja” w 
Koszalinie 

„Turniej Tańca 
Towarzyskiego 2018” 

10.000 10.000 
78,30% 

2.771,34 12.771,34 

23. Fundacja 
Historyczna 
Lotnictwa 
Polskiego 

„VI Konferencja 
Popularnonaukowa 
Historia Skrzydłami 
Malowana” 

6.000 6.000 
62,50% 

3.600 9.600 

24. Fundacja 
Wspierania 
Edukacji i Kultury 
„Koliber” 

„Gospel w Koszalinie” 4.000 4.000 
37,16% 

6.763,80 10.763,80 

25. Związek Polskich 
Artystów 
Plastyków Okręg 
Koszalińsko - 
Słupski  

„XXI Miedzynarodowy 
Plener Malarski – OSIEKI 
2018 pn. Czas i Miejsce 
dla Sztuki” 

10.000 10.000 
37,89% 

16.388,90 26.388,90 

26. Eco - Salus „Arena Komików 2018” 10.000 10.000 
55,56% 

8.000 18.000 

27. Stowarzyszenie 
„Nasz Wysocki” im. 
Marleny Zimnej 

„Koszalińskie Spotkania z 
Wysockim 2018” 

40.000 25.233,49 
75,57% 
 

8.156 33.389,49 

  Razem  380.000 363.818,10 949.676,64 1.313.494,74 

 
 
1.4 Priorytet – Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 
 
W 2018 roku na zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaplanowano 
kwotę 40.000,00 zł.  
 
W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęło 12 ofert, z których pozytywnie zaopiniowano 
11. Zawarto 11 umów na łączną kwotę  37.800,00 zł.   
 
W dniu 30 stycznia 2018 r. ogłoszono dodatkowy konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz kombatantów 
i osób represjonowanych, w wyniku którego wpłynęła 1 oferta, pozytywnie zaopiniowana. Zawarto 1 umowę 
na kwotę 2.200,00 zł. 
 
W 2018 r. nie przyznano dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach trybu z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 
 
Ogółem w roku 2018 w ramach zadania działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zawarto 
12 umów na łączną kwotę 40.000,00 zł. Wykonanie wyniosło: 38.059,64 zł. 
 
W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg działań, mających na celu uczczenie pamięci ofiar 
wojny i okresu powojennego oraz organizację na terenie Koszalina obchodów rocznic w celu upamiętnienia 
walk o niepodległość Polski.  
 
Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: 

- Stowarzyszenie Rodzina Katyńska - „Upamiętnienie historii mordu katyńskiego” – 439,86 zł; 
- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – 

„Intagracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych” – 300,00 zł; 
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- Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce – „Rozwijanie i utrwalanie z przeżyciami wojennymi członków 
SDW” – 1.112,90 zł; 

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński – „Organizacja obchodów świąt  
i rocznic historycznych oraz kultywowanie tradycji 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty” – 87,60 zł. 

 
Ponadto naliczono do zwrotu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości: 

- Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce – „Rozwijanie i utrwalanie z przeżyciami wojennymi członków 
SDW” – 700,88 zł. 

 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział 921, Rozdział 
92105 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.   
 
Tabela nr 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 
 

LP. 
Nazwa Organizacji 
Pozarządowej Nazwa zadania 

Przyznana 
dotacja  
w  2018 r. 

Wartość 
wykorzystany
ch środków 
finansowych  
z  dotacji/ 
procentowy 
udział dotacji 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 
finansowych 
własnych  
i wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 
przez 
Organizację 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Stowarzyszenie 
Rodzina Katyńska 

"Upamiętnienie historii 
mordu katyńskiego" 

3.500 3.060,14 
75,88% 

972,75 4.032,89 

2. Związek 
Piłsudczyków RP - 
Towarzystwo 
Pamięci Józefa 
Piłsudskiego  

"Działanie w zakresie 
krzewienia idei i czynów 
Marszałka J. Piłsudskiego 
z okazji 100-lecia 
odzyskania 
niepodleglości przez 
Polskę” 

5.000 5.000 
39,89% 

7.535,64 12.535,64 

3. Polski Związek 
Byłych Więźniów 
Politycznych 
Hitlerowskich 
Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych  
w Warszawie 

"Integracja i aktywizacja 
członków Polskiego 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i 
Obozów 
Koncentracyjnych” 

1.800 1.500 
81,52% 

340 1.840 

4. Światowy Związek 
Żołnierzy Armii 
Krajowej  

"Krzewienie pamięci i 
etosu AK" 

5.000 5.000 
65,36% 

2.650,51 7.650,51 
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5. Związek Inwalidów 
Wojennych 
Rzeczpospolitej 
Polskiej (Okręg 
Koszalin) 
 

"Upowszechnianie w 
społeczeństwie 
patriotycznych tradycji 
walk narodu polskiego o 
wolność, niepodległość i 
suwerenność kraju oraz 
wiedzy o poniesionych w 
tej walce ofiarach. 
Zapewnienie 
zorganizowanej opieki 
inwalidom wojennym i 
wojskowym oraz 
kombatantom" 

4.300 4.300 
40,27% 

6.378,75 10.678,75 

6. Związek Inwalidów 
Wojennych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej (Oddział 
Koszalin) 

 „Upowszechnianie w 
społeczeństwie 
patriotycznych tradycji, 
zapewnienie 
zorganizowanej opieki 
inwalidom wojennym i 
kombatantom 

4.000 4.000 
33,97% 

7.775,82 11.775,82 

7. Związek Sybiraków 
Koło Miejskie  
w Koszalinie 
 

"Popularyzacja i 
upowszechnianie wartości 
patriotycznych oraz 
poszanowanie kultury, 
tradycji narodowych i 
ogólnoludzkich" 

1.300 1.300 
26,82% 

3.548,14 4.848,14 

8. Stowarzyszenie 
Dzieci Wojny w 
Polsce  

"Rozwijanie i utrwalanie z 
przeżyciami wojennymi 
członków SDW" 

4.700 3.587,10 
68,36% 

1.660,58 5.247,68 

9. Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego 

„Działania na rzecz 
integracji środowisk 
żołnierzy w Koszalinie” 

2.500 2.500 
45,47% 

2.998,55 5.498,55 

10. Stowarzyszenie 
Żołnierzy 8. 
Dywizji im. 
Bartosza 
Głowackiego 

„Działania upamiętniające 
74. rocznicę sformowania 
8. Dywizji Piechoty w 
Koszalinie” 

1.300 1.300 
11,74% 

9.768,77 11.068,77 

11. Związek 
Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów 
Politycznych 

„Aktywizacja i 
wspomaganie działalności 
koła ZKRP i BWP w 
Koszalinie” 
 

4.400 4.400 
63,47% 

2.531,92 6.931,92 

12. Światowy Związek 
Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg 
Wołyński  

"Organizacja obchodów 
świąt i rocznic 
historycznych oraz 
kultywowanie tradycji 27. 
Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty" 

2.200 2.112,40 
81,72% 

472,60 2.585 

 Razem  40.000 38.059,64 46.634,03 84.693,67 
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1.5 Priorytet – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w 2018 roku zaplanowano kwotę 
5.580.000 zł.   
Na ogłoszony konkurs wpłynęło 46 ofert. Dotację przyznano 36 organizacjom na realizację 39 zadań. 
Dodatkowo Klub Szachowy Hetman, złożył ofertę w procedurze z art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000zł.        
Na działalność merytoryczną klubów i stowarzyszeń sportowych przeznaczono środki finansowe  
w kwocie – 2.130.000 zł., natomiast na wynajem obiektów sportowych  ogółem  3.450.000,00zł,  
w  tym Zarząd Obiektów Sportowych – 3.350.000,00zł, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych  poza 
ZOS – 100.000zł (utrzymanie obiektu Centralnego Ośrodka Sportu Taekwondo.  
Ogółem w roku 2018 sfinansowano z budżetu Miasta Koszalina realizację zadań z zakresu kultury fizycznej  
w kwocie 5.564.275,81zł, co stanowi 72,85% całkowitej wartości zadań zrealizowanych przez organizacje 
sportowe. W kwocie tej nie zostały uwzględnione: 
- dotacja w wysokości 5.000zł przyznana Klubowi Sportowemu RONIN, który nie podpisał umowy na 
realizację zadania publicznego, i nie otrzymał dotacji; 
- dotacja w wysokości 10.000zł przekazana Stowarzyszeniu Klub Sportowy WILKI, który nie złożył 
sprawozdania końcowego realizacji zadania i otrzymał decyzję o zwrocie dotacji. 
We wkładzie własnym organizacji uwzględniono 46.067,00zł innych przychodów uzyskanych przez Klub 
Sportowy „Gwardia” w trakcie realizacji zadania, które zostały wykorzystane na realizację zadania, 
zwiększając jego wartość. 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 926 
Rozdział -92605 - kultura fizyczna i sport.   
 
Tabela nr 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach 
priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  

L.p. 
Nazwa Klubu 
Sportowego 

 
 

  Przyznana dotacja w  
2018r. Wartość 

wykorzystany
ch środków 
finansowych   

z dotacji/ 
procentowy 

udział dotacji 

Wartość 
zaangażowa

nych 
środków 

finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

 
 

Nazwa zadania działalność 
merytorycz

na 

wynajem ob. 
sportowych 

(ZOS, 
poza ZOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 Koszaliński Klub 
Piłki              
Nożnej „Bałtyk” 

Organizacja i prowadzenie 
zajęć szkoleniowych i 

sportowych oraz udział w 
systemie rozgrywek 
piłkarskich zespołów 

dziecięco-młodzieżowych i 
seniorów. 

290 000,00   560 096,00   
850096         

(92,52%) 68 722,49 zł 918 818,49 zł 

2.  Klub Sportowy 
„Gwardia” 

Organ. i prowadzenie zajęć 
szkolen. w piłce nożnej i dla 
drużyn dziecięcych, 
młodzieżowych i seniorów 
oraz udział w systemie 
rozgrywek sportowych 

680 000,00   628 092,00   1308092 
(79,90%) 

329 043,42 
 

1 637 135,42   

3. 
 Klub 
Lekkoatletyczny 
„Bałtyk” 

Organizacja i szkolenie 
młodzieży w zakresie lekkiej 
atletyki 

50 000,00   160 000,00   210000 
(86,30%) 

33 330,51   243 330,51    
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4. 
 Klub Judo 
„Samuraj” 

Organizacja i szkolenie w 
zakresie rozwoju sportu judo 
dzieci i młodzieży 

62 000,00   193 740,00   
255740 

(81,62%) 57 586,82 zł 313 326,82 zł 

5. 
Klub Sportowy 
Judo   „Gwardia” 

Organizacja i szkolenie w 
zakresie rozwoju sportu judo i 
innych sportów walki dzieci i 
młodzieży 

70 000,00   214 200,00   
284200 

(83,63%) 55 647,87 zł 339 847,87 zł 

6. 
 Klub Sportowy 
„Rugby Club 
Koszalin” 

Szkolenie i organizacja 
rozgrywek sportowych rugby 

  
246 420,00   

246420 
(81,05%) 57 597,94   304 017,94    

7. 
 Klub Sportowy 
Piłki  Ręcznej 
„Gwardia” 

Organizacja i udział w 
rozgrywkach i imprezach 
sportowych piłki ręcznej 
mężczyzn 

150 000,00   354 400,00   
504400 

(70,28%) 
213 288,75 

zł 717 688,75 zł 

8. 

 Koszalińskie  
Towarzystwo 
Krzewienia 
Kultury Fizycznej 

Organizacja imprez 
rekreacyjno-sportowych, 
uczestnictwo w zawodach i 
warsztatach  oraz  
prowadzenie zajęć, treningów 
ogólnodostępnych dla 
mieszkańców Koszalina 

35 000,00   171 286,50   206286,5 
(68,28%) 

95 852,27 zł 302 138,77 zł 

9.  Koszalińskie 
Towarzystwo 
Krzewienia 
Kultury Fizycznej 

XVI Międzynarodowy Bieg 
Wenedów 

15 000,00  15000 
(54,04%) 

12 754,98 zł 27 754,98 zł 

10. 
 Klub Uczelniany 
AZS Politechnika 
Koszalińska 

Organizacja szkolenia i udział 
w rozgrywkach i imprezach 
sportowych  piłki ręcznej w 
2018r. 

100 000,00   108 200,00   208200 
(78,41%) 

57 311,86 zł 265 511,86 zł 

11. 

 Stowarzyszenie 
Sportu  
Niepełnosprawny
ch „Start” 

Rozwijanie kultury fizycznej i 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych 

20 000,00   117 504,00   
137504 
(90,13) 15 064,48 zł 152 568,48 zł 

12. 
 Koszaliński Klub 
Taekwondo 
„Bałtyk” 

Organizacja zajęć sportowo - 
rekreacyjnych, szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe 
oraz organizacja obozów 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży z sekcji taekwondo 

40 000,00   100 000,00   140000 
(70,29%) 

59 166,45 zł 199 166,45 zł 

13.  Zapaśniczy Klub 
Sportowy 

Organizacja i szkolenie 
młodzieży w zakresie rozwoju 
zapasów 

69 000,00   69 100,00    138100 
(78,66%) 

37 458,98 zł 175 558,98 zł 

14. 
 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Szesnastka” 

Szkolenie młodzieży w 
koszykówce i w siłowaniu na 
ręce ( armwrestlingu) 

18 000,00   
  

18000 
(27,08%) 48 467,52 zł 66 467,52 zł 

15. 
 Koszaliński Klub 
Karate Kyokushin Karate Kyokushin inny wymiar 15 000,00   88 072,00    

103072 ( 
72,79%) 38 522,70   141 594,70    

16. 
 Międzyszkolny 
Koszaliński Klub 
Sportowy „Żak” 

Realizacja systemu szkolenia 
chłopców w koszykówce 
młodzieżowej 

90 000,00   93 300,00    
183300 

(82,96%) 37 645,90 zł 220 945,90 zł 
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17. 
 Międzyszkolny 
Koszaliński Klub 
Sportowy „Żak” 

Wielka Przygoda z 
Minikoszykówką Koszalin 
2018 

40 000,00 
  

40000 
(11,18%) 

317 919,04   357 919,04    

18.  Atletyczny Klub 
Sportowy 

Organizacja i szkolenie w 
zakresie rozwoju podnoszenia 
ciężarów dzieci i młodzieży   

41 300,00    41300 
(88,63%) 

5 300,00    46 600,00    

19. 
 Miejski Szkolny 
Związek 
Sportowy 

Organizacja całorocznych 
imprez sport. o zasięgu 
powiat. Mistrzostw Miasta 
Koszalina /powiatu 
grodzkiego/dla dzieci i 
młodzieży ze szkół podst., 
gimnazj. i ponadg. w okresie 
od 1.01. do 31.12.2018, oraz 
udział w zawodach reg., 
półfinałach i finałach 
Mistrzostw Województwa 

50 000,00   12 760,00    
62760 

(88,43%) 8 207,38 zł 70 967,38 zł 

20.  Fight Club 
Koszalin 

Organizacja i szkolenie w 
zakresie boksu – dyscypliny 
olimpijskiej i innych sportów 
walki 

10 000,00   57 929,50    67929,5 
(83,37%) 

13 549,59 zł 81 479,09 zł 

21.  Klub Szachowy 
„Hetman” 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
szachy (19a) 

10 000,00 

  

10 000,00 
(61,45%) 

6 274,00    16 274,00    

22. 
Stowarzyszenie 
Klub Sportowy 

WILKI 

Akademia Siatkarska Małego 
Wilka - szkolenie dzieci i 

młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej 

10 000,00   

  

0,00    0,00    0,00    

23. 
 Międzyszkolny 
Klub Sportowy 

„Znicz” 

Doskonalenie pływania dla 
młodzieży m. Koszalina i 

okolic 
50 000,00 

  

50000 
(67,56%) 

24013,09 74 013,09 zł 

24. 
Klub 

Olimpijczyka 
JANTAR 

Popularyzacja idei olimpijskiej 5 000,00   
  

5000 
(89,98%) 556,80    5 556,80    

25. 

 Koszalińskie 
Stowarzyszenie 
Koszykówki 
Kobiet 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizacja rozgrywek w 
koszykówce kobiet 

25 000,00   53 000,00    
78000 

(69,41%) 34 371,68 zł 112 371,68 zł 

26. 
 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Bronek” 

Szkolenie dzieci i młodzieży z 
zakresu piłki siatkowej 30 000,00 

  

30000 
(59,41%) 20 493,00 zł 50 493,00 zł 

27. 
 Klub Tenisa 
Stołowego 
„Koszalinianin” 

Tenis stołowy w Koszalinie 
2018 

18 000,00   
  

18000 
(77,29%) 

5 290,05 zł 23 290,05 zł 

28.  Klub Tenisowy 
“Bałtyk” 

Organizacja XIV 
Międzynarodowego Turnieju 
Tenisa ITF (nazwa) Koszalin 
Open 2018 

60 000,00 

  

60000 
(72,73%) 

22 500,00   82 500,00    

29. 
 Młodzieżowy 
Klub Koszykówki 
Basket 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
zakresie koszykówki 35 000,00   28 600,00    

63600 
(55,47%) 51 062,69 zł 114 662,69 zł 
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30. 
 Koszalińskie 
Stowarzyszenie 
„Bałtyk” Old Boys 

Piłka nożna dla Oldbojów 
  

12 000,00    12000 
(81,63%) 

2 700,00    14 700,00    

31. 
 Stowarzyszenie 
Sportowe 
„Amsport” 

Współzawodnictwo sportowe 
w rekreacyjnej amatorskiej 
koszykówce   

140 000,00   
140000 

(58,14%) 100 816,41   240 816,41    

32. 
 Sport, Rekreacja 
i  Wolontariat 
„SFX” 

Nocna Ściema 2018 20 000,00 
  

20000 
(32,52%) 

41 502,03 zł 61 502,03 zł 

33. 
 Sport, Rekreacja 
i Wolontariat 
„SFX” 

Rozbiegany Koszalin 2018 20 000,00   
  

20000 
(12,25%) 

143 214,70 
zł 

163 214,70 zł 

34. 
 Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
Koszalin 

Propagowanie uprawiania 
piłki siatk. wśród dzieci i 
młodzieży z terenu miasta 
Koszalina 

10 000,00 

  

10000 
(90,91%) 1 000,00 zł 11 000,00 zł 

35. 
 Uczniowski Klub 
Tenisowy „Tenis 
PRO” 

Szkolenie i starty w turniejach 
w tenisie dzieci i młodzieży 4 000,00 

  

4000 
(37,46%) 6 677,10    10 677,10    

36.  Automobilklub 
Koszaliński 

44 Rajd Monte Karlino – 
ogólnopolski rajd 
samochodowy - Superoes 
Koszalin 

5 000,00 

  

5000 
(32,05%) 10 601,00   15 601,00    

37.  Klub Sportowy 
„Ronin” 

Przygotowanie i udział w 
zawodach – VIII Mistrzostwa 
Polski No Gi Jiu Jitsu 2018 

5 000,00   0,00    0,00    0,00    

38.  Klub Brydżowy 
„Kontra” 

Wspieranie i propagowanie 
brydża sportowego 

4 000,00 
  

4000 
(45,11%) 

4 868,02    8 868,02    

39. 
 Klub Uczelniany 
AZS PWSZ 
Koszalina 

Popularyzacja aktywności 
fizycznej wśród studentów 
PWSZ Koszalin. 
Przygotowanie i udział w 
Akademickich Mistrzostwach 
Polski w 2018r. 

5 000,00 

  

4275,81 
(95,28%) 

212,00    4 487,81    

40.  Jacht Klub 
Koszalin 

Szkolenie sportowe w 
żeglarstwie dzieci i młodzieży 
z Koszalina 

10 000,00 10000 
(21,99%) 

35 470,07   45 470,07    

  
R A Z E M 

  
2 130 

000,00    3 450 000,00   
5 564 

275,81    
2 074 

061,59    7 638 337,40   

 

W 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz 
uchwały nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r.  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin – na 
zadania w zakresie rozwoju sportu zaplanowano kwotę 2.300.000 zł. 
 
W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęły 2 oferty, pozytywnie zaopiniowane. Zawarto 2 
umowy na łączną kwotę 2.300.000,00 zł.  
Wykonanie wyniosło: 2.199.094,94 zł.  
Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: 
- AZS Koszalin Spółka Akcyjna – „Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w meczach najwyższej klasy 
rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn” – 100.905,06 zł. 
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Mecze w najwyższych klasach rozgrywkowych cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Rozgrywki 
zarówno w koszykówce mężczyzn, jak i w piłce ręcznej kobiet promowały sport oraz aktywny tryb życia, jak 
również promowały wizerunek Koszalina w kraju i za granicą. Koszalin kojarzony jest w Polsce jako miasto 
nowoczesne i pełne sportu. Poza granicami kraju rozgrywane mecze były szeroko komentowane na serwisach 
internetowych, jak również rozgrywki transmitowane były w kanałach telewizji satelitarnej. 
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  926, 
Rozdział 92605 - kultura fizyczna i sport.   
 
Tabela nr 12. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu 
Kultura fizyczna i sport. 
 

L.p.  
Nazwa Klubu  
Sportowego Nazwa zadania 

Przyznana 
dotacja  
w  2018 r. 

Wartość 
wykorzystanyc
h środków 
finansowych    
z dotacji/ 
procentowy 
udział dotacji 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 
finansowych 
własnych  
i wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 
przez 
Organizację 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 
1. AZS Koszalin 

Spółka Akcyjna 
„Prowadzenie szkolenia sportowego, 
udział  w meczach najwyższej klasy 
rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn” 

1.500.000 1.399.094,94 
73,32% 

509.008,95 1.908.103,89 

2. Piłka Ręczna 
Koszalin Spółka 
Akcyjna 

„Prowadzenie szkolenia sportowego, 
udział w meczach najwyższej klasy 
rozgrywkowej oraz Pucharze Polski w 
piłce ręcznej kobiet” 

800.000 800.000 
70,88% 

328.619,21 1.128.619,21 

Razem  2.300.000 2.199.094,94 837.628,16 3.036.723,10 

 
1.6 Priorytet -  turystyka i krajoznawstwo. 
 
Na konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęło 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert dofinansowano 3 zadania na łączną sumę 20.000 zł.  
Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki zostały wydatkowane 
zgodnie z zawartymi umowami  i przeznaczone w szczególności na imprezy i wyjazdy w formach turystyki 
pieszej, rowerowej jak również w ramach kolei wąskotorowej. 
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 630 – 
Turystyka, Rozdział - 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. 
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Tabela nr 13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
Turystyka i krajoznawstwo. 

LP. 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzyst

anych 
środków 

finansowy
ch z  

dotacji/ 
procento
wy udział 

dotacji 

Wartość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Oddział Koszaliński 
Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-
Krajoznawczego 

Organizacja imprez 
turystyki 

kwalifikowanej dla 
dzieci, młodzieży  

i społeczności 
Koszalina 

10.000 
 

10.000 
(30,40%) 

22.893,69 32.893,69 

2. 
Koszalińskie 

Stowarzyszenie 
Rowerowe „Roweria” 

Sto Rowerów 
Miejskich, Sto 

Kilometrów, Sto Lat 
Niepodległości 

2.500 2.500 
(23,13%) 8.309,02 10.809,02 

3 
Towarzystwo 

Koszalińskiej Kolei 
Wąskotorowej  

Przygoda z Ciuchcią – 
Organizacja letnich 
przejazdów 
zabytkową 
koszalińską kolejką 
wąskotorową w 
okresie wakacji 
(czerwiec-wrzesień 
2018). 

7.500 
 

7.500 
(33,45%) 

14.919,65 22.419,65 

  Razem  20.000 
 

20.000 
 46.122,36 66.122,36 

 
 
1.7 Priorytet - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. 
 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w 2016r. wsparcie finansowe na wieloletnie zadanie na lata 2016-
2020, otrzymała Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie w kwocie 465.000 zł. (2018r.) 
 
Środki finansowe przyznane na realizację powyższego zadania w zakresie priorytetu aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości 
zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową i przeznaczone w szczególności na działania z zakresu 
rozwoju przedsiębiorczości poprzez realizację szkoleń, warsztatów i doradztwa, w tym także badanie klimatu 
przedsiębiorczości i działania na rzecz Forum Made in Koszalin.  
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 750 - 
Administracja Publiczna Rozdział - 75095 - Pozostała działalność. 
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Tabela nr 14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym 
rozwój przedsiębiorczości. 

LP. 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzystany
ch środków 
finansowych 
z  dotacji/ 

procentowy 
udział dotacji 

Wartość 
zaangażowan
ych środków 
finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Fundacja Centrum 
Innowacji i 

Przedsiębiorczości 

Wsparcie przedsiębiorców 
na każdym etapie 

działalności poprzez 
świadczenie usług 
informacyjnych, 

doradczych, 
szkoleniowych i 
promocyjnych 

465.000 
 

465.000 
(87,19%) 

68.285,81 533.285,81 

 Razem  465.000 465.000 68.285,81 533.285,81 

 

1.8 Priorytet – edukacja, oświata i wychowanie. 

W ramach powyższego priorytetu realizowano zadania z działu budżetowego „edukacyjna opieka 
wychowawcza”, w którym zaplanowano kwotę 31 000 zł. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert 
zostały zawarte 4 umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi: 
 
Związek Ukraińców w Polsce  – 8.000 zł., 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 16.000 zł., 
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN ( 2 umowy) – 7.000 zł.  
 
Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonało  
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 35,11 zł. 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 658,88 zł. 
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 854 
Rozdział -85495 – edukacyjna opieka wychowawcza.   
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Tabela nr 15. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach 
priorytetu edukacja, oświata i wychowanie. 

LP. Nazwa Organizacji 
Pozarządowej 

Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzysta

nych 
środków 

finansowyc
h z  

dotacji/ 
procentow

y udział 
dotacji 

Wartość 
zaangażowa

nych 
środków 

finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Bałtyckie 
Stowarzyszenie 
Miłośników Historii 
„PERUN” 

Żywe Lekcje Historii 

3 500 
3 492,89 
(53,58%) 3 025,62 6 518,51 

2. 

Bałtyckie 
Stowarzyszenie 
Miłośników Historii 
„PERUN” 

VI Bałtycki Festiwal 
Modelarski 

3 500 
3 472 

(34,78%) 6 509,87 9 981,87 

3. Związek Ukraińców 
w Polsce 

Nauczanie języka 
ukraińskiego oraz zajęcia 

świetlicowe 
8 000 8 000 

(53,46%) 
6 964,88 14 964,88 

4. 

Chorągiew 
Zachodniopomorsk
a ZHP  

Realizacja imprez harcerskich 
w 2018 roku przez Hufiec 
Ziemi Koszalińskiej ZHP – 

jako działalność 
wychowawcza i oświatowa 

oparta na metodzie 
harcerskiej dla dzieci i 

młodzieży 

16 000 
15 341,12 
(9,99%) 138 271,95 153 613,07 

 RAZEM  31 000 30 306,01 154 772,32 185 078,33 
 

1.9 Priorytet – ratownictwo i ochrona ludności. 

Na zadania w zakresie Ratownictwo i ochrona ludności zostały podpisane dwie umowy, na kwotę 6 500 zł z 
Polskim Czerwonym Krzyżem oraz z środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym na kwotę 8 500 zł. 
W ramach zawartych umów podmioty  które otrzymały dotacje organizowały szkolenia, kursy dla sterników 
motorowodnych i ratowników wodnych  prelekcje dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Błękitny Patrol” oraz 
pokazy z zakresu ratownictwa wodnego zabezpieczano również przedmedycznie imprezy patriotyczne 
odbywające się na terenie Miasta Koszalina. 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 754 
Rozdział -75415 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  
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Tabela nr 16. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
ratownictwo i ochrona ludności. 

LP. 
Nazwa 

Organizacji 
Pozarządowej 

Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzysta

nych 
środków 

finansowy
ch z  

dotacji/ 
procentow

y udział 
dotacji 

Wartość 
zaangażowa

nych 
środków 

finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Polski Czerwony 
Krzyż  

Bezpieczne miasto Koszalin. 
Zabezpieczenie medyczne oraz 

AKCJA ZNICZ 2018 
6 500 6 500 

(41,98%) 8 982,15 15 482,15 

2. 

Środkowopomo
rskie Regionalne 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Organizacja szkoleń dla 
ratowników wodnych. 
Prowadzenie działań 

prewencyjnych dla dzieci i 
młodzieży „Błękitny Patrol” 

8 500 8 500 
( 63,32%) 

4 924,59 13 424,59 

 RAZEM  15 000 15 000 13 906,74 28 906,74 

 

1.10 Priorytet – promocja i organizacja wolontariatu. 

W ramach tego priorytetu przeprowadzono otwarty konkurs ofert w wyniku którego została zawarta umowa 
ze Stowarzyszeniem Koszalińskie Centrum Wolontariatu na kwotę 15.000 zł.                    W ramach realizacji 
tego zadania przygotowano grupę wolontariuszy do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Dzięki 
podjętym działaniom uzyskano informacje o tym w jakim stopniu  zaspokojone są potrzeby mieszkańców w 
zakresie świadczenia i korzystania z usług wolontariuszy. Zadanie to pomogło wypromować wśród 
mieszkańców miasta idee pracy wolontarystycznej i zachęciły osoby zainteresowane do podjęcia tego 
wyzwania.  
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział  - 852 
Rozdział -85295 – pomoc społeczna.   
 
Tabela nr 17. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu  
promocja i organizacja wolontariatu 

LP. 
Nazwa 

Organizacji 
Pozarządowej 

Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzysta

nych 
środków 

finansowy
ch z  

dotacji/ 
procentow

y udział 
dotacji 

Wartość 
zaangażowa

nych 
środków 

finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Stowarzyszenie 

Koszalińskie 
Centrum 
Wolontariatu 

Moda na Wolontariat 2 

15 000 

 
15 000 

( 45,83 %) 

 
17 732,81 

 
32.732,81 
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1.11 Priorytet - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Na otwarty konkurs ofert w  zakresie  działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
wpłynęła 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia dotację przyznano dla trzech Organizacji na łączną kwotę   
20.000 zł.   
W trakcie roku uproszczoną ofertę na zasadach określonych w art. 19a ustawy o działalności pożytku  
i o wolontariacie złożyło Stowarzyszenie Spark w Koszalinie na zadanie pn. „TEDxKoszalin” w kwocie  
10.000 zł.  
Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w powyższym zakresie zostały wydatkowane 
zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone w szczególności na działania mające na celu prowadzenie 
edukacji społecznej oraz organizowanie VI Kongresu Kobiet  jako działania  wspierającego ideę samorządności 
oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. 
 
Dodatkowo w wyniku zwycięstwa w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  
pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO” Gmina Miasto Koszalin otrzymała nagrodę w wysokości 5.000 zł. 
którą postanowiono przeznaczyć na dodatkowe zadanie wspierające  społeczności lokalne mające przede 
wszystkim na celu zwiększenie integracji wzajemnej mieszkańców i koszalińskich Organizacji.  
W ramach tego działania z ciekawą inicjatywą wystąpiła w trybie 19a Pracownia Pozarządowa proponując 
realizację zadania polegającego na zaangażowaniu co najmniej 10 Organizacji działających w różnej sferze 
pożytku publicznego w celu wspólnego świętowania obchodów niepodległości.  
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 750 - 
Administracja Publiczna Rozdział - 75095 - Pozostała działalność. 
 
Tabela nr 18. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

LP. Nazwa Organizacji 
Pozarządowej 

Nazwa 
zadania 

Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzysta

nych 
środków 

finansowyc
h z  dotacji/ 
procentowy 

udział 
dotacji 

Wartość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych 

własnych i wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Oferta wspólna: 1. 
Koszalińskie 

Stowarzyszenie 
Aktywności 

Lokalnej ERA KOBIET, 2. 
Fundacja 

Edukacja-Równość-
Aktywność- 

Dialog ERA DIALOGU 

VI Kongres 
Kobiet w 
regionie 

6.000 6.000 
(31,75%) 

12.900 18.900 

2 Koszalińska Izba 
Przemysłowo-Handlowa 

Konkurs 
gospodarcz

y 
„Koszaliński 

Denar – 
Nagroda 

Gospodarcz
a Roku 
2017” 

7.000 
 

7.000 
(21,34%) 

25.809,30 32.809,30 
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3 Stowarzyszenie Spark Sparcamp 
7.000 

7.000 
(29,31%) 16.881,63 23.881,63 

4  Stowarzyszenie Spark TEDx 
Koszalin 

(19a) 
10.000 

 
10.000 

(60,99%) 
6.397,50 16.397,50 

5 Pracownia Pozarządowa Wspólnie 
świętujemy 
Niepodległ

ość – 
Wsparcie 

dla 
inicjatyw 

organizacji 
pozarządow

ych 
działających 
na terenie 

Miasta 
Koszalina 

(19a) 

5.000 5.000 
(54,5%) 4.173,94 9.173,94 

 Razem  35.000 35.000 66.162,37 101.162,37 

 

1.12  Priorytet - działania wspierające i integrujące Organizacje. 

Na otwarte konkursy ofert w  zakresie  działań wspierających i integrujących Organizacje wpłynęły  
4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację na łączną kwotę  40.000 zł.  na trzy zadania przyznano  
5 organizacjom przy czym jedna ze złożonych ofert była ofertą wspólna dwóch Organizacji. Zadanie 
prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych postanowiono z uwagi na wysoka jakość złożonych ofert 
podzielić do realizacji aż w trzech puntach Miasta w celu większej dostępności dla Organizacji i mieszkańców.  
 
Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie priorytetu działania wspierające  
i integrujące Organizacje zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone w szczególności 
na działania związane z realizacją Festiwalu oraz Dnia Organizacji Pozarządowych, a także na organizację 
szkoleń, warsztatów i prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Działania miały na celu pogłębienie 
integracji środowiska Organizacji jak również podniesienie kompetencji i wiedzy poszczególnych członków 
organizacji wpływających na lepszą jakość realizacji zadań pożytku publicznego. 
 
Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 750 - 
Administracja Publiczna Rozdział - 75095 - Pozostała działalność. 
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Tabela nr 19. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu 
- działania wspierające i integrujące Organizacje. 

LP. 
Nazwa Organizacji 

Pozarządowej Nazwa zadania 
Przyznana 
dotacja w  

2018r. 

Wartość 
wykorzystany
ch środków 
finansowych 
z  dotacji/ 

procentowy 
udział dotacji 

Wartość 
zaangażowan
ych środków 
finansowych 
własnych i 

wkładu 
osobowego 
Organizacji 

Wartość 
zadania/ zadań 
realizowanych 

przez 
Organizację 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pracownia 
Pozarządowa  

 
 

Prowadzenie Centrum 
Organizacji Pozarządowych 12.000 12.000 

(18,42%) 
53.150 65.150 

 

2. Oferta wspólna: 
Koszalińska 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

oraz Fundacja 
Nauka dla 

Środowiska 

Prowadzenie Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

8.000 
7.972,28 
(9,38%) 77.018,11 84.990,39 

3. Fundacja Nauka 
dla Środowiska  

 
 

Festiwal Organizacji 
Pozarządowych  w 2018r. 

 
15.000 15.000 

(28,52%) 
37.595,70 52.595,70 

4. Pracownia 
Pozarządowa  

 
 

Dzień Organizacji 
Pozarządowych 5.000 5.000 

(9,61%) 
47.031,27 52.031,27 

 Razem  40.000 39.972,28 214.795,08 254.767,36 

 

§ 3b. Współpraca pozafinansowa. 

W ramach współpracy pozafinansowej Miasta z Organizacjami prowadzono konsultacje społeczne, 
udostępniano pomieszczenia Urzędu, udzielono  informacji w zakresie  prawidłowego wypełniana 
dokumentów, zmian w przepisach prawnych, zasad sporządzania i opisywania dokumentów księgowo-
finansowych.  
1. W ramach działań Urzędu prowadzone było doradztwo związane w szczególności z: 

1) zakładaniem Organizacji, zwłaszcza w zakresie stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych  
i stowarzyszeń zwykłych.  

2) informowaniem o aktualnych przepisach prawnych dotyczących działalności Organizacji, 
3) informowaniem o zasadach udzielania dotacji z budżetu Miasta i potencjalnych zewnętrznych źródłach 

finansowania. 
Powyższe informacje udzielano w formie telefonicznej, mailowej oraz spotkań bezpośrednich  
z zainteresowanymi Organizacjami. 
Ponadto na stronie internetowej Miasta zamieszczane były informacje na temat szkoleń i konferencji 
organizowanych przez inne instytucje oraz konkursów organizowanych przez Miasto. Na stronach 
internetowych Miasta opublikowane są również bazy danych Organizacji posiadających siedzibę na terenie 
Miasta i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta. 
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2. Na podstawie  zarządzenia nr 105/379/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie 
trybu przeprowadzenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Koszalinie, wdrożonego w ramach Projektu, współrealizowano zadanie pn.: „Prowadzenie 
Centrum Organizacji Pozarządowych” w ramach którego:  

1) zapewniono Organizacjom pomoc infrastrukturalną oraz wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania 
funduszy i ich rozliczania. Wsparcie infrastrukturalne pozwala na stabilizację działalności Organizacji;  

2) przeprowadzono dla Organizacji doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, mając na 
celu  dywersyfikację źródeł finansowych.  

3) przeprowadzono szkolenia w zakresie: 
- alternatywnych źródła finansowania Organizacji, 
- wdrażania i stosowania RODO przez Organizacje,  
- tworzenia projektów do konkursów ogólnopolskich – konkurs FIO, 
- warsztatów dotyczących sponsoringu działań społecznych,  
-zasad tworzenia wniosków aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ofert składanych  
w otwartych konkursach ogłaszanych przez Prezydenta na rok 2019, 
-  zasad rozliczania zadań publicznych realizowanych ze środków otrzymanych w otwartych konkursach 
ogłaszanych przez Prezydenta,  
- Akademii Liderów Partycypacji,  

      4) zapewniono prowadzenie bezpłatnych usług księgowych dla Organizacji  
      5) przeprowadzono kampanie na rzecz III sektora i usług informacyjno-promocyjnych w zakresie: 
  - akcji „Zostawiam 1 % podatku w Koszalinie”, 
  - Dnia społecznika na Politechnice Koszalińskiej,  

- prowadzenia usług informacyjnych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie możliwości współpracy  
z organizacjami, radami osiedla i innymi jednostkami Urzędu, 

- animowania oddolnych inicjatyw lokalnych, 
W 2018r. Centrum Organizacji Pozarządowych było prowadzone przez trzy Organizacje, które zostały 
wybrane do realizacji zadania w otwartym konkursie ofert tj.: 

- Pracownię Pozarządową – COP był prowadzony w siedzibie organizacji przy ul. Dworcowej 2; 
- Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Nauka dla Środowiska (oferta wspólna) 

prowadzących COP w swoich siedzibach przy ul. Przemysłowej 8 oraz Racławickiej 15-17 budynek F. 
 
3. Kontynuowano współrealizację zadań w ramach których integrowano koszalińskie Organizacje poprzez 

zorganizowanie w dniu 16 czerwca 2018r. Festiwalu Organizacji Pozarządowych oraz  
w dniu 7 października 2018r. Dnia Organizacji Pozarządowych. 
W Festiwalu, który został tym razem zorganizowany na terenie Wodnej Doliny udział wzięło ponad  
30 organizacji, prezentujących swoją działalność na stoiskach wystawienniczych oraz swoją twórczość  
i umiejętności na pobliskiej scenie.  
Festiwal był poprzedzony przez 7 spotkań z Organizacjami i przedstawicielami samorządu w celu 
określenia wspólnej wizji, wskazania potrzeb i możliwości poszczególnych współrealizatorów zadania. 
W ramach wydarzenia zorganizowano grę miejską, której celem było propagowanie wiedzy o 
organizacjach, poprzez odwiedzenie jak największej liczby stoisk przez mieszkańców Miasta. 
Dzień Organizacji Pozarządowych również był cyklicznym wydarzeniem zapoczątkowanym  
w 2014r. w ramach realizacji projektu, na podstawie uchwały nr XLV/667/2014 w sprawie ustanowienia Dnia 
Organizacji Pozarządowych. W dniu 5 października 2018r. zorganizowano uroczystą Galę Organizacji na 
której między innymi rozstrzygnięto konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2017 roku przez 
organizacje. 
Przed rozpoczęciem procedury konkursowej poddano ewaluacji dotychczasowe zasady jego organizacji.  
 
W kategorii Debiut NGO spośród zgłoszonych 3 Organizacji wyłoniono laureata, którym w 2018r. zostało 
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf za inicjatywę pn. „Koszalin Historie Zapomniane- 
Upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej z Koszalina”, natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymało 
Stowarzyszenie VivaMy za inicjatywę „Seniorzy Seniorom”. W kategorii Honorowy Lider NGO zgłoszono  
4 podmioty a komisja na laureata wyłoniła Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego 
Hufca Ziemi Koszalińskiej w Koszalinie.   
W ramach głównej kategorii zgłoszono  9 projektów z których wyłoniono inicjatywę „Samodzielność – 
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moja przyszłość” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Koszalinie, a wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Spark za inicjatywę pn.  „TedxKoszalin”. 
Gościem specjalnym Gali był Jerzy Owsiak, który w wykładzie motywował lokalnych społeczników do pracy 
na rzecz innych i nakłaniał do niepoddawania się przeciwnościom.  
Jednym z działań w ramach Dnia Organizacji Pozarządowych był organizowany po raz trzeci Koszaliński 
Tydzień Pozarządowy w dniach 1-7 października, w którym kilkanaście Organizacji promowało  
i upowszechniało swoje działania wśród mieszkańców Miasta. 

 
Wszystkie powyżej wskazane działania rozwinęły potencjał Organizacji, wzmocniły ich rozpoznawalność  
i wskazały na różnorodność działalności. 

 
4. W ramach współpracy pozafinansowej kontynuowano akcję promująca przekazanie 1% na rzecz organizacji 

pozarządowych. W ramach akcji koszalińskie Organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku, 
przygotowały szereg działań mających na celu zachęcenie mieszkańców Koszalina do przekazania części 
podatku jednej z Organizacji. 

 
5. W 2018r. prowadzono konsultacje społeczne z Organizacjami na podstawie uchwały  

Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2019 rok. 
Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 11  do 24 lipca 2018r.   
Informacja o konsultacjach była dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego www.bip.koszalin.pl, na stronie www.koszalin.pl  
Ponadto w czasie trwania konsultacji został otwarty „punkt konsultacyjny” w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie, Wydział Kultury i Spraw Społecznych, ul. Mickiewicza 26, 
W ramach konsultacji wśród Organizacji pozarządowych uwagi do projektu wniosło wyłącznie Koszalińskie 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet. 

 
W dniu 23 lipca 2018r. projekt niniejszej uchwały stał się przedmiotem obrad Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Koszalinie, która zaopiniowała projekt pozytywnie,  w formie uchwały, w trybie 
głosowania jawnego w sposób jednogłośny. 
 
W 2018 roku Organizacje i GRDDP zostały zaproszone nie tylko do konsultowania projektu Programu na 
2019r. ale również do współtworzenia jego treści na etapie wczesnych prac na tym dokumentem.  
 
6. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie. 
 
W 2018 roku członkowie GRDPP powołani na  IV kadencję opiniowali następujące dokumenty:  
 
- uchwałę Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina 
z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok, 
- uchwałę Nr 1 z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2019 roku. 
 
7. W 2018 roku. Miasto wzięło udział  w konkursie pn. „Zachodniopomorski Lider NGO 2018r.” 

organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w którym zajęło pierwsze miejsce  
i otrzymano nagrodę w wysokości 5.000 zł.  
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Nagroda została przeznaczona na działania wspierające integrację Organizacji poprzez realizację zadania 
„Wspólnie Świętujemy Niepodległość – wsparcie dla inicjatyw organizacji pozarządowych działających na 
terenie Miasta Koszalina”.  
Na powyższe zadanie ofertę złożyła Pracownia Pozarządowa, która przy jego realizacji podjęła współpracę 
między innymi  z poniżej wskazanymi Organizacjami na następujące działania: 

 
Działanie 1 - wykonawca działania - Bałtyckie Stowarzyszenie  Miłośników Historii „Perun” – Wystawa  
i wykłady „Polskie drogi do niepodległości” oraz inscenizacja zdobycia pociągu pancernego pod 
Rynarzewem (800 zł)., 
Działanie 2- wykonawca działania - Fundacja zdążyć z miłością –Koncert Charytatywny z okazji 
Niepodległości (700 zł.) 
Działanie 3- Wykonawca działania – Hufiec Ziemi Koszalińskiej Związku Harcerstwa Polskiego –Ogień 
Niepodległości – uroczyste zapalenie pomnika Ptaków Hasiora (500 zł.), 
Działanie 4 - Wykonawca działania – Koszalińska Kampania Rycerska - Turniej łuczniczy (500 zł.), 
Działanie 5 - Wykonawca działania – Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – Rajd rowerowy 
100 km na 100 lat niepodległości (500 zł.), 
Działanie 6 - Wykonawca działania – Międzyszkolny Klub Sportowy Znicz – Zawody pływackie (300 zł.), 
Działanie 7 - Wykonawca działania – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Koszalin – Piknik pod 
archiwum „Niepodległa regionalna, czyli 100 lecie Niepodległości Polski” (900 zł.), 
Działanie 8 - Wykonawca działania - Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa oraz Pracownia 
Pozarządowa – Strefa społecznika podczas pikniku w Archiwum – stoisko patriotyczne, fotobudka, 
warsztaty plastyczne (100 zł.), 
Działanie 9 - Wykonawca działania – Stowarzyszenie Historyczno-eksploracyjne „Odkrywcy” Wystawa 
1918-1939 Odzyskanie Niepodległości – (300 zł.), 
Działanie 10 - Wykonawca działania – Stowarzyszenie VivaMy – Wyśpiewane 100-lecie  Niepodległości   
z seniorami” (400zł.) 
 

W ramach zadania którego koordynatorem i organizatorem była Pracownia Pozarządowa 10 organizacji 
uczestniczących w akcji otrzymało wsparcie finansowe jako podwykonawcy poszczególnych części zadania  na 
przeprowadzenie zaplanowanych przez nie inicjatyw (wysokość wsparcia różniła się w zależności od 
zaplanowanych działań, a  Organizacje na spotkaniach samodzielnie, rozdzieliły między sobą dostępne środki 
finansowe).  
 
§ 4. Ocena realizacji  Programu. 

1. Metodologia oceny Programu.  
W myśl § 12 Programu, ocena współpracy Miasta z Organizacjami odbywała się metodą Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy na podstawie metodologii określonej w Wieloletnim programie. 
Pierwsze badanie metodą LIJW, stanowiące jednocześnie dane bazowe do oceny zostało 
przeprowadzone w ramach Projektu w 2014 roku i dotyczyło oceny współpracy w 2013r. 
Pełna treść oceny została zawarta w raporcie z oceny współpracy Miasta z Organizacjami.   
Badaniami objęto stan współpracy Miasta z Organizacjami w  2018 roku. 
Proces diagnozy składał się z następujących etapów:  
1) Opracowanie założeń i przygotowanie narzędzi. 

2) Przeprowadzenie badań ankietowych wśród: 
a. organizacji pozarządowych z terenu Koszalina, 
b. pracowników Urzędu Miejskiego (Referat Organizacji Pozarządowych Wydziału Kultury i 

Spraw Społecznych), 
c. radnych Rady Miejskiej w Koszalinie, 
d. przedstawicieli Władz Miasta, 
e. członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie. 

3) Analiza danych zastanych dotyczących współpracy (lokalne akty prawne, sprawozdania, raporty, 
dane dot. konsultacji, partnerstw itp.) 
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4) Spotkanie zespołu roboczego poświęcone analizie zebranych podczas badań danych, ocenie relacji 
międzysektorowych w poszczególnych obszarach merytorycznych (zgodnie z zawartością Modelu 
współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych), a także opracowaniu 
rekomendacji do zmian w najsłabiej ocenionych obszarach współpracy. 

 
2. Najważniejsze wyniki badań ankietowych.  

Odpowiedziom ankietowanych przyznano wagę punktową (1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – ani dobrze, ani 
źle, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze). Następnie na podstawie średnich arytmetycznych obliczono 
średnią ocenę danego obszaru współpracy.   
Wyniki opracowano oddzielnie dla każdej z badanych grup: Organizacje, Referat NGO Urzędu, Władze 
Miejskie, GRDPP. Oceny porównano pomiędzy poszczególnymi grupami, a także pomiędzy pierwszym 
bazowym badaniem za 2013r., poprzednimi badaniami za 2016r. i 2017r., a aktualnym badaniem za 
2018r. 

 
1) Miasto Koszalin jako partner koszalińskich organizacji pozarządowych w 2018r. 
 
Tabela 20. Miasto jako partner organizacji  w 2018r. 
  

Organizacje 
Referat 
Organizacji 
pozarządowych 

Władze 
Miasta GRDPP 

 
Radni ŚREDNIA 

Włącza organizacje 
w diagnozowanie 
problemów 
i potrzeb 

2013 3,20 4,00 4,66 3,75 3,33 3,9 
2016 3,63 4,00 4,33 3,64 3,71 3,9 
2017 3,87 4 4 3,5 - 3,8 
2018 3,27 4,25 4,5 4,25 3,75 4,0 

Informuje 
organizacje 
o swoich planach 
i działaniach 

2013 3,18 3,66 4,33 3,75  
3,7 

3,7 

2016 3,74 4,33 4,67 3,64 3,71 4 
2017 3,66 3,75 4 4,5 - 4 

2018 3,06 4,25 4,25 4,25 4,13 4 

Współpracuje 
z organizacjami 
przy tworzeniu 
prawa, programów 
i strategii 

2013 3,24 3,66 4,66 3,25 3,2 3,7 

2016 3,59 4,00 4,33 3,91 3,73 3,9 
2017 4,07 4,5 5 4,5 - 4,5 
2018 3,13 4,25 4,5 4,5 3,88 4,05 

Zleca organizacjom 
realizację zadań 
publicznych 

2013 3,24 4,66 4,66 4,25 3,8 4,2 

2016 3,70 4,67 4,67 4,09 3,73 4,3 

2017 4 4,5 5 4 - 4,4 

2018 3,29 4,25 4,5 4,5 4,0 4,11 

Współpracuje 
z organizacjami 
w sposób 
pozafinansowy 

2013 3,26 4,00 4,66 4,00 
3,44 

3,9 

2016 3,72 4,00 4,33 3,82 3,73 3,9 
2017 4 4 5 4,5 - 4,4 
2018 3,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,05 

Wspiera organizacje 
w systematyczny 
sposób – tworząc 
dla nich różnego 
rodzaju stabilne 
rozwiązania 

2013 2,80 4,00 4,66 3,50 3,3 3,7 

2016 3,41 4,33 4,33 3,36 
3,67 

3,8 

 2017 3,53 4 5 4,5 - 4,3 

 2018 3,09 4,25 4,25 4,25 4 3,97 
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Wspiera integrację 
środowisk 
pozarządowych na 
swoim terenie 

2013 3,22 3,66 4,66 3,00 3,1 3,6 

2016 3,57 4,00 4,33 3,73 3,53 3,9 
2017 4,07 4,25 5 4,5 - 4,4 
2018 3,16 4,25 4,25 4,5 3,88 4,0 

ŚREDNIA 

2013 3,16 3,95 4,61 3,64 3,41 3,8 
2016 3,62 4,19 4,43 3,74 3,69 3,9 
2017 3,89 4,14 4,7 4,29 - 4,3 
2018 3,18 4,25 4,36 4,36 3,98 4,02 

 
W poprzednich badaniach, z roku na rok obserwowano wyraźny wzrost ocen i rozwój współpracy. W obecnym 
badaniu nie zanotowano aż takiego wzrostu. Spośród siedmiu badanych obszarów pięć oceniono nieznacznie 
niżej niż w poprzednich latach. Jedyny obszar, który zanotował wzrost oceny to: „Sposób w jaki samorząd 
włącza organizacje w diagnozowanie problemów i potrzeb”. 
 
Najniżej oceniony obszar wg sumy ocen wszystkich grup to: „Sposób w jaki samorząd wspiera organizacje  
w systematyczny sposób – tworząc dla nich różnego rodzaju stabilne rozwiązania”.  
Najwyżej oceniony obszar wg sumy ocen wszystkich grup to: „Sposób w jaki samorząd Zleca organizacjom 
realizację zadań publicznych  
 
2) Organizacje pozarządowe jako partner dla Miasta Koszalina w 2018r. 
 
Tabela 21. Organizacje  jako partner Miasta w 2018r. 
  

Organizacje 
Referat 
Organizacji 
pozarządowych 

Władze 
Miasta 

GRDPP 
 
Radni ŚREDNIA 

Diagnozują 
problemy i potrzeby 
odbiorców swoich 
działań? 

2013 3,53 4,33 4,66 4,00 3,66 4,1 
2016 3,53 4,00 4,00 3,45 3,93 3,7 
2017 3,4 4 4 3,5 - 3,7 
2018 3,67 4 4 4 3,75 3,88 

Informują samorząd 
i inne organizacje o 
swoich planach i 
działaniach? 

2013 2,73 3,00 4,33 3,75 3,55 3,4 
2016 3,52 3,33 3,33 3,18 3,87 3,3 

2017 3,67 3,25 4 3 - 3,5 

2018 3,42 3,5 3,5 3,75 3,88 3,61 
Angażują się w 
tworzenie nowego 
prawa, programów i 
strategii 

2013 3,16 2,66 4,33 3,00 3,22 3,3 
2016 3,29 2,67 3,67 2,91 3,87 3,1 
2017 3,73 2,5 4 3 - 3,3 
2018 3,28 3,75 3,75 3,75 3,5 3,6 

Współpracują z 
samorządem 
podczas realizacji 
przez nie zadań 
publicznych? 

2013 3,46 4,00 4,66 4,00 3,75 4 
2016 3,70 4,00 3,67 3,73 3,87 3,8 

2017 3,93 4 4 3,5 - 3,9 

2018 3,73 4,25 4,5 4 4,25 4,15 

Współpracują z 
samorządem w 
sposób 
niefinansowy? 

2013 3,41 3,66 4,66 3,25 3,44 3,7 
2016 3,63 2,67 3,00 3,45 3,67 3,2 
2017 3,73 3 4 3,5 - 3,6 

2018 3,68 3,5 3,5 3,75 4,13 3,71 

Działają na rzecz 
integracji 
środowiska 
pozarządowego? 

2013 3,42 3,33 4,66 3,00 3,66 3,6 

2016 3,50 3,33 4,00 3,55 3,93 3,6 

2017 4 3,25 5 3,5 - 3,9 
2018 3,45 4,00 3,5 3,4 4,13 3,7 
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ŚREDNIA 

2013 3,28 3,50 4,55 3,50 3,55 3,7 

2016 3,53 3,33 3,61 3,38 3,86 3,5 

2017 3,74 3,33 4,2 3,33 - 3,65 

2018 3,53 3,83 3,79 3,24 3,94 3,7 

 
Organizacje jako partner dla samorządu zostały ocenione wyżej w tym roku niż w poprzednich badaniach  
(w 5 na 6 obszarów zanotowano wzrost).  
 
Według badanych organizacje wzmacniają swoją pozycję jako partnera dla samorządu (wyższe oceny 
obszarów współpracy).  
 Najniżej oceniony obszar wg sumy ocen wszystkich grup to: „Sposób w jaki organizacje angażują się  
w tworzenie nowego prawa, programów i strategii”.  
Najwyżej oceniony obszar wg sumy ocen wszystkich grup to: „Sposób w jaki organizacje współpracują  
z samorządem podczas realizacji przez nie zadań publicznych”.  
 
3) Pozostałe wyniki badań ankietowych 
 
1. DIAGNOZA I OCENA STANU WSPÓŁPRACY  

 
Spotkanie zespołu roboczego odbyło się 9 kwietnia 2019r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Referatu Organizacji Pozarządowych i Biura 
Pełnomocnika ds. Uzależnień. Spotkanie poświęcone było analizie danych zebranych podczas badań 
ankietowych, ocenie relacji międzysektorowych w poszczególnych obszarach merytorycznych (zgodnie z 
zawartością Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych), a także opracowaniu 
rekomendacji do zmian w najsłabiej ocenionych obszarach współpracy. 
Poniżej prezentujemy oceny przyznane przez zespół w poszczególnych obszarach współpracy. Dla jednego 
obszaru przyznawana jest jedna ocena, która sumuje zarówno to jakim partnerem dla organizacji  jest Miasto, 
jakim partnerem dla Miasta są organizacje oraz jak przebiega wzajemna współpraca.  
 
Tabela Nr 22. Płaszczyzny modelu współpracy 
Płaszczyzna I Modelu współpracy:  
Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych (OP) w zakresie tworzenia polityk publicznych 
Obszar 1: Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i 
wyzwań 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. W 2018 roku była prowadzona diagnoza potrzeb przy udziale Organizacji 
na etapie tworzenia:  
- rocznego Programu współpracy Miasta z Organizacji na 2019;  
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2019;  
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.  
2. Brak informacji na temat udziału Organizacji w diagnozowaniu potrzeb w 
trakcie tworzenia następujących dokumentów:  
- zaktualizowanej Strategii Rozwoju Koszalina;  
- Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-
2022.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – strony nigdy nie współpracują ze sobą przy diagnozowaniu lokalnych 
problemów i wyzwań 
2 – strony współpracują okazjonalnie  
3 – strony współpracują często, wykorzystując jednak przypadkowe narzędzia 
diagnozy 
4 – strony współpracują regularnie, wykorzystując różnorodne narzędzia 
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5 – diagnozowanie lokalnych problemów jest stałym elementem współpracy, 
do udziału w diagnozie zawsze zapraszani są przedstawiciele NGO 

Przyznana ocena: 3,75 
Obszar 2: Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji o planach, zamierzeniach  
i kierunkach działań 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Istnieje baza adresów Organizacji, w podziale na formę prawną, oddzielna 
lista OPP, oddzielna baza stowarzyszeń zwykłych. Baza zwiera również adresy 
mailowe i numery telefonów(nie dla wszystkich podmiotów). Urząd aktualizuje 
dane zawarte w bazach na bieżąco na wniosek Organizacji proszącej o wpis 
lub zmianę wpisu oraz na podstawie danych otrzymanych od KRS.  
2. W ramach funkcjonowania jednego z Centrów Organizacji Pozarządowych 
przeprowadzono aktualizację danych koszalińskich Organizacji.  
3. Nie ma wydzielonej strony prowadzonej przez Urząd z informacjami o 
działaniach organizacji i aktualnymi ważnymi wiadomościami dla Organizacji. 
Na stronie głównej Urzędu znajduje się przejście do podstrony dla OP, 
zawierającej informacje o konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach, o 
konsultacjach adresowanych do Organizacji, o wybranych wydarzeniach z 
życia III sektora.  
4. Organizacje nie mają możliwości samodzielnego zamieszczania informacji w 
zakładce na stronie Urzędu.  
5. W roku 2018 powstała w ramach funkcjonowania jednego z COP strona 
www dedykowana organizacjom pozarządowym i aktywnym mieszkańcom.  
6. Spotkania dla Organizacji dotyczące działań i planów Urzędu nie były 
organizowane w minionym roku. Nie było również prowadzonej wysyłki 
listownej o planach i działaniach Urzędu  
 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – informacja przekazywana jest tylko w przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa 
2 – komunikacja odbywa się w sposób sporadyczny, najczęściej jednostronny 
3 – wykorzystywanych jest kilka kanałów informacji; strony korzystają z nich 
nieregularnie 
4 – stworzone są różnorodne kanały informacji wykorzystywane regularnie 
przez obie strony 
5 – system wzajemnej informacji jest stałym elementem współpracy; 
dokonywana jest stała ewaluacja prowadzonych w tym zakresie działań 

Przyznana ocena: 2,5 
 
Obszar 3: Współtworzenie przez Miasto i organizacje strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz 
rozwiązań instytucjonalnych 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

 
1. W 2018 r. funkcjonował wspólny zespół Miasta i Organizacji w celu 
tworzenia „Miejskiego Programu wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych na lata 2018-2022” oraz tworzenia „Miejskiego programu 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022”.  
2. Założenia zasad funkcjonowania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 
2019 były współtworzone z udziałem Organizacji.  
3. Została również dana przestrzeń dla Organizacji do współtworzenia 
Programu współpracy miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2019 (ankiety).  
4. Ponadto, w 2018 roku uchwalono następujące dokumenty powiązane 
tematycznie z działalnością Organizacji:  
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026 
(opiniowany przez Komitet Rewitalizacji);  
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
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bezdomności w Koszalinie w 2018 roku (brak informacji o udziale Organizacji 
na etapie tworzenia);  
- aktualizacja Strategii Rozwoju Koszalina (brak informacji o udziale 
Organizacji na etapie tworzenia);  
- Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-
2022 (brak informacji o udziale Organizacji na etapie tworzenia);  
- Program Rozwoju Koszalińskiej Oświaty na lata 2018-2020 (brak informacji o 
udziale Organizacji na etapie tworzenia);  
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2019 (brak udziału OP na etapie tworzenia);  
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (brak udziału 
Organizacji na etapie tworzenia).  
 

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – w tworzeniu strategii i programów nie uczestniczą organizacje 
2 – organizacje są okazjonalnie zapraszane do tworzenia strategii  
i programów; brak ustalonych procedur włączania OP do tych procesów 
3 – organizacje są często zapraszane do tworzenia strategii i programów; brak 
ustalonych procedur włączania OP do tych procesów 
4 – organizacje są regularnie zapraszane do tworzenia strategii i programów; 
istnieją procedury włączania OP do tych procesów 
5 – wszystkie strategie i programy związane z działalnością sektora 
pozarządowego są tworzone z udziałem organizacji; dokonywana jest stała 
ewaluacja prowadzonych w tym zakresie działań 
Przyznana ocena: 3 

 
Obszar 4: Konsultowanie przez Miasto i organizacje założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad 
realizacji innych przedsięwzięć  
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. W uchwale o konsultacjach społecznych z mieszkańcami nie ma zapisów 
dotyczących stosowania narzędzi konsultacji, ewaluacji procesów konsultacji, 
możliwości organizowania konsultacji na wniosek Organizacji i mieszkańców, 
upublicznienia raportu oraz zasad udzielenia odpowiedzi na zgłoszone uwagi. 
Uchwała dopuszcza konsultacje zaledwie 5-dniowe.  
2. Istnieje portal konsultacyjny (nie zawiera wszystkich konsultowanych 
dokumentów np. programu współpracy z OP, nie zawiera pełnej archiwizacji 
wcześniej przeprowadzanych konsultacji). Istnieje możliwość składania opinii 
na formularzu online.  
3. Na potrzeby wdrażania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego działa 
odrębna strona www, zawierająca aktualności z zakresu KBO, regulaminy, 
informacje przydatne dla wnioskodawców. Poprzez stronę istnieje możliwość 
zarówno składania projektów w ramach KBO jak też głosowania na projekty 
osiedlowe i ogólnomiejskie.  
4. Organizacji i mieszkańcy nie mają inicjatywy w zakresie przeprowadzania 
konsultacji. Inicjatywę w tej sprawie posiada jedynie prezydent.  
5. Jedynym dokumentem konsultowanym z Organizacji (w procedurze 
regulowanej Uchwałą o konsultacjach z OP) w 2018 r. był projekt Programu 
współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Ze 
trony organizacji wpłynęły uwagi od 1 podmiotu. Konsultowany był również z 
GRDPP, która także nie zgłosiła uwag.  
6. Procesy konsultacyjne prowadzone z mieszkańcami dotyczyły w ub. roku:  
 - projektu Zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
(portal konsultacyjny, spotkania otwarte – zgłoszono 5 uwag);  
- projektu „Miejskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2018-
2022”(zamieszczenie informacji na portalu konsultacyjnym – brak opinii);  
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- projektu „Miejskiego programu wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych na lata 2018-2022”; (otwarte spotkanie konsultacyjne, 
zgłoszone 3 opinie);  
- prac projektowych dotyczących Uchwały krajobrazowej(ankieta 
konsultacyjna, blisko 500 respondentów);  
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności w Koszalinie w 2018 roku (brak szczegółowych informacji o 
przebiegu konsultacji);  
- Konsultacje w sprawie stadionu Gwardii (ankieta konsultacyjna, 1.800 
głosów; spotkania otwarte dla mieszkańców).  
7. Informacje o konsultacjach zamieszczano na BIP-ie i stronie miasta, w 
mediach społecznościowych na miejskich kanałach oraz na portalu 
konsultacyjnymkoszalin.obywatelski.pl.  
8. Prowadzone były spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami w 
procesie wdrażania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W ramach 
KBO do dyspozycji było ok. 0,5% budżetu Miasta. Zorganizowano 28 spotkań 
osiedlowych oraz 2 spotkania ogólnomiejskie, w tym maraton pisania 
wniosków i prezentacje PechaKucha.  
9. Brakuje ogólnodostępnej bazy procesów konsultacji prowadzonych w 
samorządzie, raportów.  
10. Informacje o konsultacjach zamieszczane są zarówno na stronie WWW 
miasta, na portalu konsultacyjnym lub tylko w jednym z tych miejsc.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – konsultacje odbywają się tylko w przypadkach wymaganych konkretnymi 
przepisami 
2 – oprócz niezbędnych przypadków, konsultacje organizowane są 
okazjonalnie, wykorzystując najbardziej podstawowe formy (WWW, BIP) 
3 – konsultacje odbywają się dość często; oprócz podstawowych form 
pojawiają się formy bardziej angażujące organizacje (np. spotkania otwarte, 
sondy, punkty konsultacyjne) 
4 – konsultacje odbywają się często, stosowane są różnorodne  
i zaawansowane formy, proces konsultacji jest planowany z wyprzedzeniem 
5 – konsultacje odbywają się często, stosowane są różnorodne  
i zaawansowane formy; proces konsultacji jest planowany z wyprzedzeniem, 
uwzględniając rodzaj grup docelowych, kanały promocji itp.; dokonywana jest 
okresowa ewaluacja procesów konsultacyjnych 

Przyznana ocena: 3,25 
 
Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji przy wdrażaniu polityk publicznych 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Istnieją programy, które zawierają wykaz organizacji, szczegółowe 
określenie ich roli oraz ujęcie OP we wskaźnikach (np.: „Miejski program 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022”; „Miejski 
Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022”).  
2. Przykładem wspólnego wdrażania polityk publicznych jest działalność 
zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji „Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych miasta Koszalina na lata 2016-2020”.  
3. Organizacje wpisane są również w szereg dokumentów jako realizatorzy:  
- Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2016-2020 (tworzenie w roku 2015);  
- Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi na 
2019 rok;  
- zaktualizowana Strategia Rozwoju Koszalina;  
- Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-
2022;  
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
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rok 2019;  
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  
4. Środki przewidziane na realizację zadań publicznych przez Organizacje 
dotyczyły 40% rodzajów zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(16 z 39).  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – brak współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych 
2 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest przypadkowa, 
prowadzona w podstawowych formach (np. doraźne zespoły robocze) 
3 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, prowadzona 
w bardziej zaawansowanych formach (np. stałe zespoły robocze) 
4 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, prowadzona 
w różnorodnych formach (np. partnerstwa projektowe, lokalne); wynika z 
wcześniej przyjętych planów i założeń (np. wieloletniego programu 
współpracy) 
5 – współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych jest regularna, prowadzona 
w wielu różnorodnych formach; dokonywana jest ewaluacja prowadzonych 
działań w tym zakresie 

Przyznana ocena: 3 
 
Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Przyjęte w 2018 r. programy i strategie zawierają opis sposobu monitoringu 
realizacji a także zestaw wskaźników do monitoringu stopnia realizacji.  
2. Przykładem oceny realizacji polityk publicznych jest działalność zespołu ds. 
wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych a także Komitet Rewitalizacji.  
3. Miasto przeprowadziło coroczną ocenę stanu współpracy Miasta Koszalina 
z Organizacji przy wykorzystaniu Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.  
4. Prowadzona była ewaluacja procesu wdrażania Koszalińskiego Budżetu 
Obywatelskiego, poprzez spotkania i rozmowy z autorami projektów, ankiety 
ewaluacyjne kierowane do mieszkańców.  
5. Badania ewaluacyjne w ramach wdrażanych programów i strategii mają 
sformalizowane procedury.  
6. Corocznie są dokonywane analizy: efektywności zleconych zadań; 
rozpoczęcia lub dalszego zlecenia zadań szczególnie ważnych; zawierania 
umów wieloletnich czy rozwiązywania umów w trakcie (przykład: COP, na 
prowadzenie którego podpisana została umowa na okres 2019-2021).  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – organizacje nigdy nie uczestniczą w ocenie realizacji polityk i programów 
2 – organizacje okazjonalnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji jest przypadkowy 
3 – organizacje często uczestniczą w ocenie realizacji polityk i programów; 
dobór organizacji jest przypadkowy 
4 – organizacje regularnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji wynika z przyjętych zasad 
5 – organizacje regularnie uczestniczą w ocenie realizacji polityk  
i programów; dobór organizacji wynika z przyjętych zasad; udział organizacji  
w ocenie został zaplanowany na etapie tworzenia polityk i programów 

Przyznana ocena: 3 
 
Płaszczyzna II Modelu współpracy:  
Współpraca samorządu z OP w zakresie realizacji zadań publicznych 
Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 
Najważniejsze dane z 1. Stosowane jest zarówno powierzanie jak i wspieranie realizacji zadań 
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przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

publicznych.  
2. W 2018 r. zlecono zadania na kwotę 12,6 mln zł, w tym 7,9 mln zł na kulturę 
fizyczną i sport oraz 3,9 mln zł na pozostałe 15 sfer zadań publicznych.  
3. Zawarto 123 umowy na dotacje w trybie konkursowym, w tym 7 umów 
wieloletnich(każda na 3 lata).  
4. W trybie pozakonkursowym dofinansowano 6 zadań publicznych  
5. Dodatkowo w ramach działalności Biura ds. Uzależnień zlecono 
Organizacjom realizację zadań na kwotę 1,2 mln zł (w tym w ramach 
zapobiegania narkomanii 0,2 mln zł oraz w ramach zapobiegania 
alkoholizmowi 1,0 mln zł). Podpisano 31 umów z 22 podmiotami.  
6. Nie zabezpiecza się z góry środków na realizację zadań publicznych w trybie 
art. 19a ustawy.  
7. Nie funkcjonuje fundusz pożyczkowy oraz fundusz „wkładów własnych”.  
8. Istnieją szczegółowe procedury oceny ofert w otwartych konkursach (karta 
oceny formalnej, karta oceny merytorycznej).  
9. Rozstrzygnięcia konkursowe nie zawierają informacji o przyznawanej 
punktacji, brak danych o powodach odrzucania ofert / obniżania 
wnioskowanego przez OP dofinansowania.  
10. Nie ma procedury opracowywania i aktualizacji standardów zadań 
publicznych w samorządzie.  
11. Dokonuje się badań ewaluacyjnych wybranych losowo zadań publicznych.  
12. Zastosowano w ub. roku mechanizm „regrantingu”, udzielając dotacji 1 
podmiotowi na pokrycie kosztów organizacji działań prowadzonych przez 
grupę Organizacji.  
13. Na etapie realizacji zadań pojawiają się rozbieżności jeśli chodzi o zasady 
rozliczania dotacji i aktualizacji ofert po rozstrzygnięciach konkursowych.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – stosowane są podstawowe formy finansowania realizacji zadań 
publicznych – dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert 
2 – oprócz dofinansowania, stosowane jest powierzanie oraz tryb 
pozakonkursowy 
3 – wszystkie opisane powyżej formy oparte są o jednolite, przejrzyste zasady 
przyznawania środków, oceny i wyboru ofert 
4 – oprócz form wymienionych powyżej stosowane są nowatorskie formy, 
takie jak: fundusz wkładów własnych, fundusz pożyczkowy, regranting 
5 – stosowane są wszystkie wymienione powyżej formy; dokonywana jest 
ewaluacja prowadzonych działań w tym zakresie 

Przyznana ocena: 3,75 
 
Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Prowadzone było doradztwo i pomoc merytoryczna dla Organizacji w 
zakresie formalno-prawnym, zmian w przepisach itp. (Referat).  
2. Organizowane były szkolenia, spotkania edukacyjne w ramach działalności 
COP(współfinansowanie ze strony Miasta); brak tego typu wydarzeń 
organizowanych z inicjatywy Urzędu.  
3. Istnieje uchwała regulująca zasady użytkowania lokali miejskich przez 
Organizacje, zawierająca preferencyjne stawki za wynajem powierzchni.  
4. Udostępniano sale będące w dyspozycji samorządu, udzielano patronatów.  
5. W ubiegłym roku funkcjonowały przy Urzędzie następujące zespoły:  
- Zespół ds. tworzenia „Miejskiego Programu wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych na lata 2018-2022”;  
- Zespół ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji „Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych miasta Koszalina na lata 2016-2020”;  
- Zespół ds. Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego;  
- Komitet Rewitalizacji;  

Id: BDA25495-F5EB-4A71-9E2D-6805630056A5. Uchwalony Strona 41



 42

- Zespół ds. Rewitalizacji;  
- Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego;  
- Rada Kultury;  
- Rada Sportu;  
- Rada Gospodarcza Koszalina;  
- Koszalińska Rada Seniorów;  
- Koszalińska Rada Kobiet;  
- Zespół ds. wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina (brak przedstawicieli 
sektora pozarządowego);  
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.  
6. Brakuje ogólnodostępnej bazy i informacji zespołach / komisjach 
tworzonych i funkcjonujących przy Urzędzie.  
7. Brak jednolitych zasad wsparcia niefinansowego, jasnych kryteriów jego 
świadczenia(np. użyczanie pomieszczeń Urzędu).  
8. Brak ustalonych zasad promowania Organizacji przez Urząd i włączania 
organizacji we współpracę z partnerami samorządu  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie są stosowane niefinansowe formy współpracy 
2 – stosowane są podstawowe niefinansowe formy współpracy (np. patronaty, 
użyczanie lokali, promocja) 
3 – stosowane są podstawowe niefinansowe formy współpracy (np. patronaty, 
użyczanie lokali, promocja); określone są zasady korzystania  
z tych form 
4 – oprócz podstawowych niefinansowych form współpracy, stosowane są 
również czasem bardziej zaawansowane formy (np. wspólne zespoły, strony 
www dedykowane współpracy) 
5 – niefinansowe formy współpracy są różnorodne, stosowane stale; 
dokonywana jest ewaluacja prowadzonej współpracy w tym zakresie 

Przyznana ocena: 4 
 
Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Nie istnieją procedury zawierania partnerstw między organizacjami 
pozarządowymi a samorządem lokalnym.  
2. Nie istnieje procedura włączenia partnerów pozarządowych we 
współorganizowanie wydarzeń lokalnych inicjowanych przez samorząd. 
Działania tego typu prowadzone są w zależności od konkretnych odnoszących 
się do danego zdarzenia potrzeb.  
3. W roku 2018 nie zawarto żadnej umowy na realizację zadania publicznego 
w trybie inicjatywy lokalnej (istnieje uchwała z 2011 r. regulująca ten tryb 
realizacji zadań publicznych).  
4. Brak informacji o funkcjonujących partnerstwach projektowych między 
Miastem a Organizacjami w roku 2018.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw projektowych; nie istnieją żadne 
partnerstwa projektowe 
2 – istnieje 1 partnerstwo projektowe; brak opracowanych zasad tworzenia 
partnerstw projektowych 
3 – istnieje 1 partnerstwo projektowe; są opracowane zasady tworzenia 
partnerstw projektowych 
4 – istnieje więcej niż 1 partnerstwo projektowe; są opracowane zasady 
tworzenia partnerstw projektowych 
5 – partnerstwa projektowe są stałym elementem współpracy JST – OP;  idea 
partnerstwa brana pod uwagę przy planowaniu działań przez obie strony 

Przyznana ocena: 1 
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Płaszczyzna III Modelu współpracy:  
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 
Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Funkcjonowało centrum organizacji pozarządowych (prowadzone w trzech 
miejscach, w sumie 3 przez organizacje; jedno samodzielnie, drugie w 
partnerstwie; dofinansowywane ze środków Urzędu). W ramach COP 
prowadzone są szkolenia, doradztwo, biblioteka i czytelnia, udostępniane są 
zasoby lokalowe i techniczne, zarówno dla istniejących OP jak i aktywnych 
mieszkańców  
2. Na działania związane ze świadczeniem wsparcia na rzecz Organizacji 
przeznaczono ok. 0,3% środków finansowych przeznaczonych na zlecanie 
zadań publicznych w 2018 r.  
3. Przyjęte są podstawy formalne dotyczące: Dnia organizacji pozarządowych, 
funkcjonowania COP, wdrażania oceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości 
Współpracy, wieloletni program współpracy.  
4. Nie funkcjonuje komórka odpowiedzialna za całościową koordynację 
współpracy Miasta z OP (tzw. pełnomocnik ds. Organizacji).  
5. Nie funkcjonuje system wkładów własnych i fundusz pożyczkowy.  
6. Nie jest promowana i wdrażana procedura inicjatywy lokalnej.  
7. Wdrażany jest koszaliński budżet obywatelski – w roku 2018 wybrano do 
dofinansowania 33 projekty osiedlowe i ogólnomiejskie na łączną kwotę 2,955 
mln zł.  
8. Centrum Kultury 105 realizowało program grantowy z zakresu kultury dla 
aktywnych mieszkańców i OP (Start-up Kultura 2018); dofinansowano 
realizację 3 projektów na kwotę 9 tys. zł.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – nie są prowadzone działania wspierające inicjatywy obywatelskie i OP 
2 – okazjonalnie prowadzone są działania wspierające, np. informacja, 
szkolenia 
3 – pojawiają się częściej różnorodne działania wspierające, również dla grup 
nieformalnych (oprócz informowania i szkoleń), np. doradztwo, inicjatywa 
lokalna 
4 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. OP” (osoba lub komórka) 
i/lub centrum organizacji pozarządowych, prowadzące działania z zakresu 
opisanego w p.3 
5 – w samorządzie funkcjonuje „pełnomocnik ds. OP” (osoba lub komórka) 
i/lub centrum organizacji pozarządowych, prowadzące stałe i różnorodne 
działania wspierające 

Przyznana ocena: 4,5 
 
Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Prowadzone były działania w ramach Tygodnia organizacji pozarządowych 
oraz Gali podsumowującej Tydzień i rozstrzygającej konkurs „Koszaliński Lider 
NGO” (w ramach ustanowionego Dnia organizacji pozarządowych – 7.10).  
2. Zorganizowany był festiwal organizacji pozarządowych.  
3. Prowadzono akcję „Zostawiam 1% w Koszalinie”, integrującą lokalne 
Organizacji ze statusem OPP.  
4. W 2018 r. nie było zorganizowanego spotkania plenarnego organizacji.  
5. Nie były realizowane spotkania branżowe dla Organizacji.  
6. Nie promowano i nie wdrażano działań związanych z powołaniem koalicji / 
reprezentacji lokalnego sektora pozarządowego.  
7. Zainicjowane zostały cykliczne spotkania integracyjne dla Organizacji 
(„spotkania sąsiedzkie”) – zorganizowano 2 spotkania.  
8. Zainicjowano spotkania integracyjno-edukacyjne pod hasłem „Tumitup / 
Meet Up NGO” – 1 spotkanie  
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Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – brak działań związanych z integracją sektora OP 
2 – odbywają się okazjonalne, nieformalne spotkania OP; brak wsparcia ze 
strony samorządu 
3 – odbywają się okazjonalne, nieformalne spotkania OP; pojawiają się 
starania samorządu wspierania procesów integracyjnych 
4 – istnieje usystematyzowana/formalna forma integracji OP (np. federacja, 
rada, forum); samorząd uczestniczy w wspieraniu tej działalności 
5 – sektor OP jest zintegrowany, zarówno branżowo jak i ogólnosektorowo; 
samorząd aktywnie wspiera działania integracyjne 

Przyznana ocena: 3,5 
 
Obszar 3: Partnerstwa lokalne 
Najważniejsze dane z 
przeprowadzonych 
badań opisujące stan 
współpracy w 
obszarze 

1. Nie funkcjonują opracowane procedury zawierania partnerstw lokalnych.  
2. W 2018 r. formalnie funkcjonowało (powołane w 2016 r.) Partnerstwo 
lokalne na rzecz rozwoju społecznego oraz aktywizacji mieszkańców Koszalina 
(z udziałem organizacji pozarządowych). Od momentu zawiązania Partnerstwo 
nie prowadzi aktywności.  

Ocena stanu 
współpracy w 
obszarze 
 

Skala ocen: 
1 – nie ma zasad tworzenia partnerstw lokalnych; nie istnieją żadne 
partnerstwa 
2 – brak partnerstw lokalnych; są opracowane zasady tworzenia partnerstw 
lokalnych 
3 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje  
1 partnerstwo tego typu 
4 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje więcej niż 1 
partnerstwo tego typu 
5 – są opracowane zasady tworzenia partnerstw lokalnych; istnieje więcej niż 1 
partnerstwo tego typu; dokonywana jest ewaluacja działań partnerstw 
lokalnych, są one trwałym elementem współpracy JST – NGO 

Przyznana ocena: 1,5 
 
 
 
Tabela nr 23. Podsumowanie wyników oceny zespołu 

Płaszczyzna I Modelu współpracy: 
Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych 

w zakresie tworzenia polityk publicznych 
2013 2016 

 
2017 

 
2018 

Obszar 1: Współpraca Miasta i organizacji pozarządowych przy 
diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań 2 3 

3 3,75 

Obszar 2: Wzajemne informowanie się Miasta i organizacji o 
planach, zamierzeniach  i kierunkach działań 

2,5 2,5 3 2,5 

Obszar 3: Współtworzenie przez Miasto i organizacje strategii i 
programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań 
instytucjonalnych 

1,5 4 
4 3,0 

Obszar 4: Konsultowanie przez Miasto i organizacje założeń 
projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych 
przedsięwzięć 

1 3,5 
3 3,25 

Obszar 5: Współpraca samorządu i organizacji przy wdrażaniu 
polityk publicznych 

2 3 3,5 3,0 

Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie 
realizacji polityk i programów 

1 3,5 2 3,0 

Średnia ocena dla Płaszczyzny I 1,67 3,35 
3,08 3,08 
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Płaszczyzna II Modelu współpracy: 

Współpraca samorządu z OP w zakresie realizacji zadań 
publicznych 

2013 2016 
 

2017 
 

2018 

Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
finansowych 2 2,5 

3,5 3,75 

Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 
niefinansowych 2,5 3,5 

2,5 4,0 

Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych 2 2 1,5 1,0 

Średnia ocena dla Płaszczyzny II 2,17 2,67 2,5 2,92 

   

Płaszczyzna III Modelu współpracy: 
Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej 

aktywności 

 
2013 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych 2,5 3,5 

 
4,5 

 
4,5 

Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora pozarządowego 2 3,5 4,5 3,5 

Obszar 3: Partnerstwa lokalne 1 2 5 1,5 
Średnia ocena dla Płaszczyzny III 1,83 3 4,67 3,16 

 
Rekomendacje zespołu na podstawie dokonanej diagnozy i badań: 

 
Na podstawie powyższych analiz stworzono następujące rekomendacje dla stron współpracy do realizacji: 
 
Rekomendacje powstały w toku prac Zespołu roboczego dokonującego oceny jakości współpracy Miasta 
Koszalin i organizacji pozarządowych.  
1. Kontynuacja działań wzmacniających organizacje pozarządowe jako partnera dla samorządu, a także 
oddolne inicjatywy mieszkańców, m.in. poprzez:  
a) wsparcie niefinansowe (m.in.: techniczne, informacyjne, lokalowe, edukacyjne),  
b) promocję i wdrożenie mechanizmu inicjatywy lokalnej.  
 
2. Uszczegółowienie oraz ujednolicenie procedur konkursowych w poszczególnych wydziałach obejmujących 
m.in.: podawanie w rozstrzygnięciach konkursowych informacji o uzyskanej punktacji z oceny merytorycznej 
oraz informacji o przyczynach nieprzyznania / obniżenia wartości wnioskowanej dotacji.  
 
3. Stworzenie na stronach Urzędu ogólnodostępnej bazy informacyjnej dotyczącej procesów konsultacji 
związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Baza taka zawierać powinna m.in.:  
a) informacje o planowanych konsultacjach,  
b) ogłoszenia o konsultacjach,  
c) raporty z przeprowadzonych procesów konsultacyjnych zwierające zestawienie złożonych opinii oraz 
informację o ich przyjęciu bądź odrzuceniu, wraz z uzasadnieniem.  
 
4. Wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w tworzenie prawa lokalnego, m.in. poprzez:  
a) przekazywanie do organizacji informacji o planowanych procesach tworzenia dokumentów,  
b) promowanie i zachęcanie organizacji do brania udziału w zespołach tworzących nowe rozwiązania,  
c) opracowanie i upublicznienie zasad tworzenia i funkcjonowania tego typu zespołów.  
5. Utworzenie stanowiska/komórki organizacyjnej w Urzędzie tzw. „Pełnomocnika ds. NGO”, 
odpowiedzialnego za całościową koordynację relacji Miasta z organizacjami oraz za wdrażanie narzędzi 
niefinansowej współpracy samorządu z aktywnymi mieszkańcami.  
6. Opracowanie i upublicznienie informacji dla organizacji na temat możliwości i zasad wsparcia oferowanych 
im przez Miasto, m.in. o: nieodpłatnym użyczaniu pomieszczeń Urzędu Miejskiego, promowania przez Urząd 
wydarzeń prowadzonych przez organizacje.  
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7. Zwiększenie aktywności ze strony organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem w 
diagnozowaniu aktualnej sytuacji i tworzeniu strategii rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, w 
tym m.in. poprzez:  
a) kompleksową i precyzyjną sprawozdawczość z realizacji własnych działań,  
b) bieżącą aktualizację swoich danych kontaktowych w bazach Miasta).  
 
Powyżej przedstawiony aktualny wynik oceny metodą LIJW jest wynikiem jeszcze większej determinacji  
w zakresie prac na rzecz pogłębienia jakości współpracy w przedstawionych płaszczyznach zapoczątkowanych 
w ramach projektu.  
 
Analizując w szczególności słabe strony współpracy Miasto podjęło i kontynuuje szereg działań mających na 
celu pogłębienie współpracy zwłaszcza w sferze pozafinansowej. W dalszym ciągu pomimo małej aktywności 
Organizacji w tym zakresie Urząd kontynuuje zasadę współtworzenia aktów prawnych ze środowiskiem 
pozarządowym jeszcze przed stworzeniem właściwego projektu aktu podlegającego konsultacjom, a także 
prowadzenie konsultacji poszerzonych o innowacyjne narzędzia do konsultacji tj. punkty konsultacyjne.  
W 2018r. zwrócono również większą uwagę na zwiększenie działań informacyjnych dotyczących Organizacji tj. 
szkolenia dla Organizacji dotyczące nowych aktów prawnych czy przekazywania informacji  
o szkoleniach zewnętrznych i pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Szkolenia jak wykazano powyżej 
prowadzono również za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie.  
Należy jednak pamiętać, że w sektorze pozarządowym tak jak w każdym innym sektorze, istnieją także czynniki 
zewnętrzne które w sposób znaczący wpływają na poziom współpracy, stwarzają bariery we wzajemnej 
współpracy i nie są zależne od Miasta i Organizacji tj. uwarunkowania prawne obligatoryjne do stosowania 
zarówno przez Miasto jak i Organizacje. 
 
Podsumowując należy  podkreślić, że Organizacje  w 2018 roku wniosły znaczący wkład w realizację 
poszczególnych zadań, zarówno w wymiarze pozafinansowym poprzez własne zaangażowanie  
i kreatywność wyrażone w nieodpłatnej pracy członków i wolontariuszy, ale również w wymiarze finansowym, 
w którym Organizacje partycypowały poprzez środki własne, pozyskane od sponsorów lub innych instytucji 
publicznych. 
Współpraca w każdej sferze wskazanej w Programie z każdym rokiem jest pogłębiana, zatem jak wspomniano 
na początku sprawozdania, założone cele programu zostały osiągnięte. 
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