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SPRAWOZDANIE
Z REALICJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2011 ROKU

Tomaszów Mazowiecki, kwiecień 2012
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I. INFORMACJE OGÓLNE
Program współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2011 przyjęty Uchwałą Nr LXIV/543/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
27 października 2010 roku to deklaracja współpracy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi. Jest to realizacja ustawowego obowiązku wynikającego
z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Dokument określa roczne cele, przedmiot i formy współpracy oparte na zasadach
pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla samorządu podstawę
do dysponowania środkami publicznymi zawartymi w budżecie miasta.
Jego głównym celem jest kształtowanie partnerstwa Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.
Podejmując uchwałę Gmina Miasto deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego oraz wyraża
chęć realizacji zadań ustawowych w ścisłej współpracy z podmiotami III sektora.
Uchwała określająca treść programu była, jak co roku, wynikiem wspólnego działania
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta oraz
szerokiego grona przedstawicieli tomaszowskich organizacji pozarządowych.
Trzeci sektor stał się reprezentantem interesów społeczeństwa obywatelskiego. Chroni prawa
poszczególnych grup oraz buduje więzi ze społeczeństwem. Propozycje przedstawione przez
organizacje pozarządowe na etapie tworzenia Programu współpracy dały możliwość
podejmowania szerokiego zakresu działań w ramach realizacji zadań publicznych.
Zadania statutowe, wykonywane przez organizacje, obejmują wszystkie dziedziny życia
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby
społeczności lokalnej (pomoc społeczna; ochrona zdrowia; nauka, oświata i wychowanie;
porządek i bezpieczeństwo publiczne; kultura i sztuka; upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu, turystyki i rekreacji).
Zgodnie z założeniami Programu, współpraca przebiegała w formie finansowej
oraz pozafinansowej.
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Środki zaplanowane na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na 2011
rok przyznawane były poprzez otwarte konkursy ofert. Wszystkie konkursy ofert ogłoszone
zostały zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W 2011 roku zlecanie zadań publicznych stanowiących zadania własne Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki organizacjom pozarządowym miało przede wszystkim formę
wsparcia. Polega ona na dofinansowaniu zadania i związana jest z koniecznością
zapewnienia przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty wkładu własnego
w realizację zadania.
W ciągu roku wystąpił jeden przypadek formy powierzenia zadania publicznego, gdzie
możliwe było przekazanie 100% środków na realizację zadania publicznego. W takiej sytuacji
organizacja pozarządowa nie musiała zapewniać wkładu własnego w realizację zleconego
zadania.
Poniższa

tabela

przedstawia

kwoty przekazane

na

realizację

zadań

publicznych

w poszczególnych obszarach współpracy:
Tabela nr 1. Wysokość dotacji w poszczególnych obszarach współpracy.
Kwota przekazana na realizację

Obszar współpracy

Lp.

zadań publicznych

1.

Pomoc społeczna

194.223,00

2.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie patologiom
społecznym i profilaktyka

499.693,44

3.

Nauka, oświata i wychowanie

4.

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji

5.

Kultura i sztuka

47.000,00

6.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

20.353,50

39.568,90

RAZEM

109.984,00

910.822,84
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Poniższy wykres przedstawia udział procentowy poszczególnych obszarów w ogólnym
dofinansowaniu z budżetu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Wykres nr 1. Procentowy wskaźnik dotacji poszczególnych obszarów współpracy.
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1. Ewaluacja zadań publicznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zlecanych
organizacjom pozarządowym

Tabela nr 2. Zadania z zakresu pomocy społecznej.

Lp.

Nazwa zadania

1.

Działania mające na celu zapewnienie
całodobowego schronienia, posiłków
oraz niezbędnego wyposażenia osobom
bezdomnym, a także prowadzenie
działań długofalowych mających na celu
przywracanie do życia w naturalnym
środowisku lub rodzinie osób objętych
pomocą – prowadzenie schroniska dla
bezdomnych mężczyzn

2.

3.

4.

Prowadzenie działań polegających
na rozwijaniu środowiskowych form
wsparcia mających na celu integrację,
usamodzielnienie się osób
niepełnosprawnych poprzez używanie
przedmiotów przeznaczonych dla osób
niewidomych i słabo widzących z terenu
miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Prowadzenie działań polegających
na rozwijaniu środowiskowych form
wsparcia mających na celu integrację,
usamodzielnienie się osób
głuchoniemych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

Rozwój różnorodnych form integracji
społecznej osób starszych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, działania
aktywizujące i wspierające środowisko
seniorów

Nazwa podmiotu

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

Polski Związek
Niewidomych Koło
Terenowe nr 21

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

206.685,48

140.000,00

66.685,48

15.963,94

4.500,00

11.463,94

Polski Związek Głuchych

6.938,70

Polski Związek Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów

86.256,81

5.500,00

1.438,70

9.000,00

77.256,81
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5.

6.

7.

8.

Prowadzenie działań polegających
na świadczeniu usług socjalnych,
mających na celu integrację kobiet po
mastektomii z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego oraz korzystanie
z prelekcji specjalistów i innych form
profilaktyki
Prowadzenie działań mających na celu
edukację i poradnictwa diabetologiczne
oraz propagowanie zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Prowadzenie działań polegających na
świadczeniu usług socjalnych, mających
na celu popularyzację działań
promujących honorowe krwiodawstwo
oraz wspieranie osób z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
Prowadzenie działań na rzecz integracji
i zwiększania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym

24.275,31

6.550,00

17.725,31

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Oddział Miejsko Powiatowy

9.469,57

6.173,00

3.296,57

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Miejskie nr 2

26.357,66

4.500,00

21.857,66

8.407,88

7.000,00

1.407,88

26.466,90

11.000,00

15.466,90

410.822,25

194.223,00

216.599,25

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Amazonek

Polski Czerwony Krzyż

Związek Harcerstwa
Polskiego

OGÓŁEM

Tabela nr 3. Zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Kwota ogólna

Dotacja

Lp.

1.

Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracja
społeczna osób uzależnionych od
alkoholu i ich bliskich
z terenu miasta

Środki
własne

Abstynenckie
Stowarzyszenie Klubu
Wzajemnej Pomocy „Ala”

101.561,79

77.500,00

24.061,79

Stowarzyszenie
Abstynenckie „Azyl”

114.496,95

77.500,00

36.996,95
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii
i uzależnieniom od innych środków
działających na człowieka w sposób
wywołujący zaburzenia
w funkcjonowaniu organizmu
i postrzeganiu rzeczywistości,
w szczególności dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta

Fundacja „Aby nikt nie
zginął”
20.851,53

18.800,00

2.051,53

Prowadzenie punktu pomocy
i poradnictwa psychologicznego dla
osób uzależnionych od hazardu

Abstynenckie
Stowarzyszenie Klubu
Wzajemnej Pomocy „Ala”

10.922,00

7.000,00

3.922,00

Prowadzenie socjoterapeutycznych
świetlic środowiskowych dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy

128.692,66

70.000,00

58.692,66

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

18.842,43

18.000,00

842,43

Związek Harcerstwa
Polskiego Komenda Hufca
Tomaszów Mazowiecki

34.236,14

26.000,00

8.236,14

18.798,06

10.000,00

8.798,06

10.604,44

9.908,34

696,10

Związek Harcerstwa
Polskiego

5.651,15

5.000,00

651,15

Fundacja Hipoterapia
„Mogę więcej”

5.530,00

3.000,00

2.530,00

10.506,01

10.000,00

506,01

Prowadzenie świetlic środowiskowo –
integracyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci
i młodzieży z ternu miasta z rodzin
niewydolnych wychowawczo w ich
środowisku

Program pracy z młodzieżą promujący
zdrowy styl życia i aktywne formy
spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia
artystyczne, rekreacyjne, itp.

Prowadzenie szkolenia dla pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i nauczycieli przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjalnych
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

WKCh Społeczność
Chrześcijańska „Tomy”
Abstynenckie
Stowarzyszenie Klubu
Wzajemnej Pomocy „Ala”

Polskie Czerwony Krzyż
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Fundacja „N.S.J. –
Rodzina”

9.

Organizacja wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży z terenu miasta
z elementami profilaktyki uzależnień

Uczniowski Klub
Sportowy „13 Joker”
Tomaszowskie
Stowarzyszenie Pływackie
„TS Pływak”

39.387,07

10.000,00

29.387,07

2.219,90

2.000,00

219,90

18.998,76

1.500,00

17.498,76

10.

Prowadzenie działań o charakterze
profilaktycznym, edukacyjno –
integracyjnym i artystycznym w zakresie
docierania do środowisk lokalnych ze
szczególnym uwzględnieniem
nieformalnych grup dzieci i młodzieży
oraz ich bliskich przebywających na
ulicach, w blokowiskach miasta,
przedstawienie możliwych form
wsparcia i zorganizowania czasu
wolnego

Polski Czerwony Krzyż

5.791,70

5.000,00

791,70

11.

Prowadzenie działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS z elementami profilaktyki
uzależnień

Polski Czerwony Krzyż

3.352,51

2.658,40

694,11

101.560,02

32.800,18

68.759,84

Klub Sportowy „Aster”

54.058,51

18.400,00

35.658,51

Fundacja „N.S.J. –
Rodzina”

93.411,12

38.400,00

55.011,12

6.825,07

2.047,52

4.777,55

Związek Harcerstwa
Polskiego

17.917,87

14.779,00

3.138,87

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci

75.109,51

39.400,00

35.709,51

899.325,20

499.693,44

399.631,76

Stowarzyszenie
Abstynenckie „Azyl”

12.

Organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z elementami
profilaktyki uzależnień

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Pływackie
„TS Pływak”

OGÓŁEM
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Tabela nr 4. Zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania.

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Aktywizacja i integracja społeczna osób
starszych, stymulowanie ich rozwoju
osobowego oraz psychicznej i fizycznej
sprawności poprzez prowadzenie
działalności edukacyjnej, włączenie do
kształcenia ustawicznego działalności
kulturalnej, twórczej i krajoznawczo –
turystycznej, a także propagowanie
zdrowego stylu życia

Tomaszowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Realizowanie programów dotyczących
wychowania patriotycznego
i wychowania w duchu społeczeństwa
obywatelskiego, podtrzymywania
tradycji narodowej

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

64.962,79

27.000,00

37.962,79

7.235,31

6.000,00

1.235,31

Związek Strzelecki „Strzelec”

7.515,68

6.568,90

946,78

OGÓŁEM

79.713,78

39.568,90

40.144,88

Związek Harcerstwa
Polskiego

Tabela nr 5. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji.

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Organizacja współzawodnictwa
sportowego szkół podstawowych
i gimnazjów

Wspieranie działań w zakresie
organizacji imprez sportowo –
rekreacyjnych oraz turystyki

Nazwa podmiotu

Miejski Szkolny Związek
Sportowy

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

39.984,00

39.984,00

0,00

Powiatowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

5.453,05

3.000,00

2.453,05

Polski Związek
Niewidomych

3.211,00

2.000,00

1.211,00

Uczniowski Klub
Sportowy „13 Joker”

1.819,19

1.500,00

319,19

* zadanie powierzone
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3.

Organizacja sportowych wyjazdów
zagranicznych dzieci i młodzieży
z terenu miasta

Klub Sportowy „Amber”

17.216,49

3.500,00

13.716,49

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej

87.118,37

34.000,00

53.118,37

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

4.813,96

4.500,00

313,96

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Pływackie
„TS Pływak”

1.875,00

1.500,00

375,00

Klub Sportowy „Aster”

17.317,29

6.000,00

11.317,29

Uczniowski Klub
Sportowy „Mazovia”

17.000,00

2.500,00

14.500,00

Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „Dargfil”

26.261,99

11.500,00

14.761,99

222.070,34

109.984,00

112.086,34

OGÓŁEM

Tabela nr 6. Zadania z zakresu kultury i sztuki.

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

1.

Organizacja i wdrażanie powszechnych,
amatorskich oraz profesjonalnych
projektów i programów obejmujących
wystawy, warsztaty i plenery

Stowarzyszenie Amatorów
Plastyków

2.

Wspieranie i realizacja przedsięwzięć
artystycznych, a w szczególności
festiwali, warsztatów, koncertów
muzycznych, konkursów i przeglądów
imprez kulturalnych

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

11.178,16

10.000,00

1.178,16

Związek Harcerstwa
Polskiego

7.470,21

6.500,00

970,21

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

4.922,36

4.500,00

422,36

Tomaszowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

7.433,01

4.000,00

3.433,01

10

Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

3.

Edukacja regionalna dzieci i młodzieży

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych
Związek Harcerstwa
Polskiego

OGÓŁEM

18.750,01

18.000,00

750,01

4.500,00

4.000,00

500,00

54.253,75

47.000,00

7.253,75

Tabela nr 7. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

1.

Zabezpieczenie akwenów wodnych na
terenie miasta i zapewnienie
bezpieczeństwa osób wypoczywających
nad wodami, podejmowanie działań
profilaktycznych i promujących
bezpieczeństwo na wodach oraz
ratownictwo wodne na szczeblu
lokalnym i krajowym

Powiatowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

2.

Prowadzenie profilaktycznej działalności
w zakresie bezpieczeństwa na drogach,
nauka bezpiecznej jazdy dla kierowców
oraz popularyzacja sportów motorowych
i rowerowych

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności
w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży
i wolontariuszy

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

29.500,45

9.341,50

20.158,95

Automobilklub
Tomaszowski

6.492,25

6. 012,00

480,25

Polski Czerwony Krzyż

7.359,94

5.000,00

2.359,94

43.352,64

20.353,50

22.999,14

OGÓŁEM

Zadania publiczne zlecone do realizacji w 2011 roku podmiotom pozarządowym zostały
rozliczone poprawnie, zgodnie z zawartymi umowami. Warunkiem akceptacji rozliczenia
było złożenie prawidłowego sprawozdania końcowego, które wskazywało na zgodność
osiągniętych celów z założeniami zawartymi w ofertach, zarówno pod względem
merytorycznym jak i finansowym.
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Wyjątek stanowi Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, który nie otrzymał
ostatniej transzy dotacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowo –
integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, ponieważ
organizacja nie złożyła poprawnego sprawozdania częściowego. Prawidłowo złożone
sprawozdanie stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej transzy otrzymanej dotacji.
W 2010 roku rozpoczęło się postępowanie kontrolne wobec Stowarzyszenia Pomocy
„Arka Noego” Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, które w 2009 roku realizowało trzy
zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia. W wyniku powyższej kontroli stwierdzono
częściowe nieprawidłowości w wykonywaniu poszczególnych działań.
Nieprawidłowości dotyczyły:
- braku podpisów osoby odpowiedzialnej za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych za
okres rozliczeniowy sierpień – grudzień 2010 roku. W dniu 2 września 2011 roku została
wydana decyzja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr WPS.520.6.2011, na
której podstawie umorzono postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Za ww. okres
wynagrodzenie zostało wypłacone ze środków własnych, więc postępowanie w sprawie
zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje się bezprzedmiotowe.
- zadania polegającego na: „działaniach profilaktycznych polegających na grupowym
i indywidualnym wspieraniu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” (Umowa
Nr WPS/162/D/10/PP z dnia 5 marca 2010 roku) - nienależnie pobrane wynagrodzenie za
niezrealizowane spotkania grup wsparcia oraz za niezrealizowane godziny dyżurów
w punkcie konsultacyjnym, a także za nienależnie pobrane wynagrodzenie księgowej za
niewykonanie dokumentacji księgowej. W dniu 14 września 2011 roku została wydana
decyzja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Nr WPS.520.5.2011 o obowiązku
zwrotu należności o łącznej wysokości 4.151,06 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia
przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tj. od 22 września 2010 roku
do dnia zapłaty.
- zadania polegającego na: „prowadzeniu profilaktycznej działalności w formie punktu
konsultacyjno – informacyjnego dla młodzieży pozaszkolnej i osób dorosłych oraz ich
bliskich w zakresie przeciwdziałania narkomanii” (Umowa Nr WPS/013/D/10/PP z dnia
11 stycznia 2010 roku) - nienależnie pobrana kwota z tytułu płatności za najem lokalu
i media, za powierzchnię i okres nie dotyczący realizacji zadania, nienależnie pobrane
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wynagrodzenie za niezrealizowane godziny dyżurów w punkcie konsultacyjnym, nienależnie
pobrane wynagrodzenie księgowej za niewykonanie dokumentacji księgowej. W dniu
14 września 2011 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego Nr WPS.520.4.2011 o obowiązku zwrotu należności o łącznej wysokości
5.336,71 zł wraz z odsetkami.
W dniu 19 stycznia 2012 roku wpłynął wniosek Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”
z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji.
W dniu 12 marca 2012 roku Prezydent Miasta wydał decyzje Nr 8/2012 i 9/2012 o umorzeniu
kwot ustalonych na dzień 14 września 2011 roku. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości
w funkcjonowaniu oddziału w Tomaszowie Mazowieckim na wniosek komisji rewizyjnej
Stowarzyszenia, wszczęty został proces likwidacji oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.
W ramach zadośćuczynienia Stowarzyszenie w Skarżysku – Kamiennej zaproponowało
przeprowadzenie na terenie naszego miasta szeroko zakrojonej profilaktyki z zakresu
przeciwdziałania narkomanii. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego mając na
uwadze interes publiczny, a także na zasadzie uznania administracyjnego, znalazł podstawy
do umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji.

2. Aktywność organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku publicznego
w realizacji zadań własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2011 roku ogłosił konkursy ofert
i

przeprowadził

procedurę

konkursową

na

realizację

zadań

publicznych

miasta

w następujących terminach:
 11 marca 2011 roku – Zarządzenie Nr 55/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
 22 kwietnia 2011 roku – Zarządzenie Nr 100/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
 6 maja 2011 roku – Zarządzenie Nr 114/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
Na początku 2011 roku ogłoszono wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
które zostały ogłoszone w grudniu 2010 roku:
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 7 stycznia 2011 roku – Zarządzenie Nr 3/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
 17 stycznia 2011 roku – Zarządzenie Nr 12/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
3 konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 ogłoszono w grudniu 2011
roku:
 16 grudnia 2011 roku – Zarządzenie Nr 321/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
 20 grudnia 2011 roku – Zarządzenie Nr 327/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
 21 grudnia 2011 roku – Zarządzenie Nr 328/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
Ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań w grudniu roku poprzedzającego ich
realizację wynika z potrzeby wspierania całorocznych działań organizacji pozarządowych od
początku roku.
W 2011 roku zlecono łącznie realizację 31 zadań publicznych, z czego:
25 z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
6 z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
Na realizację tych zadań złożono łącznie 75 ofert, w tym:
48 z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
27 z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
Po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym zawarto 58 umów na
realizację zadań publicznych, w tym:
38 z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
20 z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
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Wykres nr 2. Wykaz podmiotów uprawnionych do składania ofert.
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Całkowity wkład finansowy wykonania zadań publicznych miasta Tomaszowa
Mazowieckiego w 2011 roku, zlecanych do realizacji organizacjom i innym podmiotom
pozarządowym wyniósł 1 709.537,96 zł, z tej kwoty:
wydatki poniesione ze środków budżetu miasta (dotacje): 910.822,84 zł,
udział środków własnych organizacji 798.715,12 zł.
Wykres nr 3. Procentowy udział środków finansowych wydanych na zadania publiczne.
dotacje z budżetu miasta
środki własne NGO

46,72%

53,28%
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2. Adresaci zadań publicznych zrealizowanych w 2011 roku.
Monitorując poszczególne etapy współpracy pomiędzy sektorem publicznym
i pozarządowym zweryfikowano szacunkową liczbę beneficjentów poszczególnych
programów, która przedstawia się następująco:

Tabela nr 8. Liczba osób objętych działaniami podczas realizacji zadań publicznych.
Obszar współpracy

Lp.

Szacunkowa liczba adresatów

1.

Pomoc społeczna

6.560

2.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie patologiom
społecznym i profilaktyka

6.500

3.

Nauka, oświata i wychowanie

2.740

4.

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji

7.535

5.

Kultura i sztuka

5.500

6.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

2.600

RAZEM

31.435

Dokładna liczba osób objętych działaniami jest trudna do oszacowania, ponieważ
wiele zadań dotyczy dużej grupy odbiorców. Są to m.in. imprezy profilaktyczne, kulturalne,
w których biorą udział mieszkańcy miasta.
Określając wskaźnik beneficjentów wzięto pod uwagę różnorodność realizowanych zadań.
Najwyższą liczbę adresatów wykazano, podobnie jak w roku ubiegłym, w obszarze kultury
fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, najmniejszą zaś w obszarze porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
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Wykres 5. Procentowy wskaźnik osób objętych działaniami podczas realizacji zadań
publicznych.
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III.WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W ramach realizacji

Programu współpracy na 2011 rok Gmina Miasto Tomaszów

Mazowiecki współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi nie tylko w sferze finansowej poprzez zlecanie zadań publicznych, ale również
w sferze pozafinansowej.
Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły przede wszystkim sfery: informacyjnej,
organizacyjnej, promocyjnej oraz technicznej. Głównym celem przeprowadzonych działań
było usprawnienie komunikacji pomiędzy sektorami, a także umacnianie jakości współpracy
między samorządem a obszarem NGO.
W 2011 roku działalność swoją kontynuowało Centrum Dialogu Społecznego
i Wolontariatu przy Wydziale Polityki Społecznej. Tymczasowa siedziba znajdowała się
w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Stolarskiej 21/27. Od dnia 1 marca 2012 roku siedziba
mieści się przy Placu Kościuszki 18.
W ramach zadań Centrum prowadzono działania polegające na:
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przygotowaniu projektów Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
oraz koordynacji realizacji zadań Gminy Miasto dotyczących tej współpracy,
organizowaniu konsultacji społecznych,
organizowaniu szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu miasta,
przygotowywaniu i prowadzenie spotkań Prezydenta z organizacjami pozarządowymi,
upowszechnianiu informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
prowadzeniu

„kalendarza

imprez”

przygotowywanych

przez

organizacje

umożliwiającego koordynację terminów, zasobów i współpracy,
redagowaniu stron Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z zakresem działania
Centrum,
prowadzeniu strony internetowej Centrum: www.cdsiw.tomaszow-maz.pl,
rozpowszechnianiu wśród mieszkańców Miasta informacji na temat wolontariatu,
prowadzeniu pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, promocja wolontariatu,
koordynacji i obsłudze administracyjnej Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjnego przy Prezydencie Miasta.
W 2011 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
jako społecznego organu opiniodawczo – doradczego sfery działalności pożytku publicznego.
Podczas nich:
 podjęto 4 uchwały w sprawie:
przyjęcia planu pracy na rok 2011,
3 uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektów aktów prawa
miejscowego:
projekt uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów
sportowych Gminy Miasto Tomaszów mazowiecki dla zawodników
osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej,
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto
Tomaszów Mazowiecki,
projekt uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania
zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym
18
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organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki,
projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów,
 powołano zespół, który utworzył projekt wniosku na realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej oraz procedurę prowadzenia spraw w ramach tej
inicjatywy, skonsultowane następnie z odpowiednimi merytorycznie komórkami
Urzędu Miasta, w przyszłości odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań,
 zorganizowano spotkanie z Panem Waldemarem Wendrowskim – Zastępcą
Prezydenta Miasta, podczas którego organizacje pozarządowe (za pośrednictwem
Rady Pożytku Publicznego) miały możliwość zadania pytań odnośnie nurtujących je
tematów związanych z działalnością III sektora,
 promowano przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
lokalnych organizacji pożytku publicznego,
 upowszechniano informacje o działalności społecznej.
W grudniu 2011 roku odbyło się oficjalne spotkanie kończące kadencję Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. W dniu 30 listopada 2011 roku Rada Miejska Tomaszowa
Mazowieckiego podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tomaszowie Mazowieckim. Na jej podstawie w I kwartale 2012 roku przeprowadzono
wybory do nowej Rady Pożytku Publicznego.
W 2011 roku odbyły się wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Jest to podmiot opiniodawczo – konsultacyjny, składający się z przedstawicieli
wojewody, marszałka oraz sejmiku województwa i 14 przedstawicieli organizacji
pozarządowych mających swą siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
Spośród 27 kandydatów z województwa łódzkiego do Rady dostało się trzech reprezentantów
naszego miasta:
- Bogumiła Drozdowska – Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
(50 głosów);
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- Barbara Kobacka – Polski Czerwony Krzyż (39 głosów);
- Rafał Piekarski – Społeczność Chrześcijańska TOMY (31 głosów).
Pan Rafał Piekarski objął funkcję Przewodniczącego Rady.
Tomaszowskie organizacje zajęły drugie miejsce (pierwsze miejsce - Łódź) pod względem
ilości ważnie oddanych głosów na kandydatów do Rady, co świadczy o niesłychanym
zaangażowaniu i aktywności lokalnego III sektora w tym działaniu.
Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych, np. konsultuje programy współpracy samorządu województwa z sektorem
pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
zadań publicznych i sprawy związane z ustaleniem ich standardów, sposobem zlecania
i realizacją, udziela także pomocy w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi.
Jednym z jej ważniejszych zadań jest opiniowanie strategii rozwoju województwa.

Swoje działania w 2011 roku kontynuował również Młodzieżowy Zespół
Konsultacyjny

przy

Prezydencie

Miasta

jako

organ

społeczny,

konsultacyjny

i reprezentacyjny dla środowisk młodzieżowych z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Zespół składał się z 11 przedstawicieli szkół gimnazjalnych oraz 13 przedstawicieli szkół
ponadgimnazjalnych.
Zajmował się współorganizacją imprez o charakterze profilaktyczno – integracyjnym
promujących zdrowy styl życia. Były to:
 akcja „Zdrowo zakręceni” w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia –
impreza odbyła się dnia 15 kwietnia 2011
roku w O.K. TKACZ. Rozpoczęła się od
wspólnego aerobiku poprowadzonego przez
instruktorkę

fitness.

przedstawicielka

Polskiego

Następnie
Czerwonego

Krzyża sprawdziła poziom wiedzy wśród
widowni na temat HIV/AIDS. Przedstawiciel Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu
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Wzajemnej Pomocy „Ala” poruszył problem uzależnienia od hazardu, a pani
Małgorzata Markiewicz zapoznała wszystkich zgromadzonych z zagrożeniami, jakie
wynikają ze spożywania alkoholu w czasie ciąży.
Po wysłuchaniu pogadanek nastąpiła lekcja jogi. Wieczór zakończył się rockowym
koncertem zespołu BLIZNA. Przez cały czas trwania imprezy, poza degustacją
zdrowych przekąsek, istniała możliwość zmierzenia poziomu cukru oraz ciśnienia
tętniczego,

którego

dokonywali

przedstawiciele

Polskiego

Stowarzyszenia

Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy. Było można także zapoznać się
z zasadami pierwszej pomocy, a informacji tych udzielał Harcerski Klub Ratowniczy
CORDIES. Przez cały czas trwały również zabawy dla dzieci.
 akcja odnawiania ławek w parku „Solidarności” 24 maja 2011 roku - wspólna
inicjatywa Urzędu Miasta oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 Dzień Matki 26 maja 2011 roku – akcja happeningowa na terenie miasta. Uczniowie,
składając najlepsze życzenia, rozdawali kobietom
własnoręcznie

wykonane

z

bibuły

i papieru kolorowego kwiaty. Dodatkowo panie
dostawały ulotki przypominające jak ważne są
systematyczne badania
uświadamiające,

ile

cytologiczne oraz
szkód

powoduje

ulotki
alkohol

spożywany w czasie ciąży.
 udział MZK w IV Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”
w dniu 11 września 2011 roku.
W dniu 4 kwietnia w Urzędzie Miasta gościł Rzecznik Praw Dziecka – Pan Marek Michalak.
W związku z tą wizytą członkowie Zespołu przygotowali, a następnie przedstawili wszystkim
zgromadzonym w Sali Obrad Urzędu Miasta prezentację na temat historii urzędu Rzecznika
Praw Dziecka w Polsce.
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Pozostałe działania III sektora w ramach współpracy pozafinansowej:
 Tomaszowskie Forum Trzeźwości

Tomaszowskie Forum Trzeźwości w 2011 roku odbywało się pod hasłem
„Exit” (z ang. wyjście). Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na
różnorodność form zniewolenia człowieka przez substancje psychoaktywne,
przyzwyczajenia, zachowania, rzeczy, a także przez innych ludzi.
Tradycyjnie już Forum rozpoczęło się Biegiem
Trzeźwości, który jak co roku cieszył się dużym
zainteresowaniem i uczestniczyły w nim często
całe

rodziny.

Stowarzyszenie

Abstynenckie

„AZYL” już po raz piętnasty było inicjatorem tej
imprezy,

która

zorganizowana

została

przy

udziale i wsparciu TKKF oraz Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Bieg
odbywa się zawsze pod hasłem „Trzeźwość, sport, rekreacja sposobem na lepsze
życie”, a wśród jego uczestników rozlosowywane są atrakcyjne nagrody. W Urzędzie
Miasta odbyło się spotkanie pod hasłem „Współczesne formy zniewolenia”.
Zgromadzeni goście (m. in. pedagodzy, kuratorzy, pracownicy socjalni, policja,
przedstawiciele MKRPA) mogli wysłuchać trzech interesujących wykładów.
Podkomisarz Aleksander Łazowski - kierownik Referatu ds. Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji zapoznał zebranych z tematem handlu przydrożnego.
Wykład „Oblicza współczesnego niewolnictwa” wygłosiła Pani Joanna Garnier
z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, natomiast
prezentację dotyczącą uzależnień niesubstancjalnych przedstawiła Pani Katarzyna
Tomala - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie
Mazowieckim.
W Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej odbył się koncert profilaktyczny Jarosława
Wajka, byłego lidera i wokalisty zespołu Oddział Zamknięty.
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Do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych skierowano wydarzenia artystyczne:
spektakl profilaktyczny pt.: „(Bez)wolni” przygotowany przez młodzież z zespołu
teatralnego przy Abstynenckim Stowarzyszeniu Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”,
występ zespołu młodzieżowego tańca hip -hop i pantomima przygotowana przez
młodzież ze Społeczności Chrześcijańskiej TOMY. Zaproszony gość – Pan Jerzy
Fedorowicz, aktor, reżyser i poseł podzielił się z młodymi ludźmi swoim
doświadczeniem teatralnym i udzielił im wielu cennych wskazówek dotyczących
pracy aktorskiej. Opowiedział również o swojej pracy z osobami uzależnionymi od
narkotyków z ośrodków Monar-u.
Podczas Forum zadebiutowała Grupa Poetycko Muzyczna

„Na

Stowarzyszeniu

trzeźwo”

utworzona

Abstynenckim

przy

„AZYL”

koncertem „Dni, których nie znamy”, wzbudzając
wiele pozytywnych emocji.
Kolejnym wydarzeniem Forum był koncert
słowno-muzyczny w Parafii św. Rodziny „Błogosławiony Jan Paweł II”. Utwory
wykonywane były przez klasę II Technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
3, zaś scenografię stanowił kolaż ze zdjęć z życia papieża.
Odbył się także mecz piłki nożnej Old Boys kontra
Abstynenci i Sympatycy na boisku Orlik przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wynik meczu 10:8 dla
Abstynentów.
Tomaszowskie Forum Trzeźwości zakończyło się już
tradycyjnie balem abstynenckim zorganizowanym przez Abstynenckie Stowarzyszenie
Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”,
 Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych na temat sieci regionalnych
Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy
ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim
poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego
kompleksowego wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zorganizowane przez
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Fundację Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi. Odbyło się w dniu
18 kwietnia 2011 roku w tymczasowej siedzibie Centrum Dialogu Społecznego
i Wolontariatu przy ul. Stolarskiej 21/27. Wzięło w nim udział ponad 30
przedstawicieli III sektora.
 Szkolenia z zakresu rozliczania dotacji przyznawanych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które odbyły się
w dniach: 30 marca, 31 marca oraz 16 listopada 2011 roku w Sali Obrad Urzędu
Miasta. W spotkaniach prowadzonych przez panią Katarzynę Książczak –
przedstawicielkę Centrum Inicjatyw Obywatelskich OPUS wzięło udział ponad 50
przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.
 IV Piknik Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”
Impreza mająca na celu promowanie aktywności
społecznej i idei wolontariatu oraz prezentacja
działalności

i

dorobku

trzeciego

sektora.

W 2011 roku z tej szansy skorzystało 38
podmiotów: Polski Czerwony Krzyż, Związek
Harcerstwa

Polskiego,

Tomaszowski,

Tomaszowskie

Automobilklub
Towarzystwo

Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Stowarzyszenie Amatorów
Plastyków, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Fundacja „Arka Nadziei”, Jednostka
Strzelecka

1002

Związku

Strzeleckiego

STRZELEC,

Liga

Obrony Kraju,

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora 50+, Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina”, WKCh Społeczność Chrześcijańska „Tomy”,
Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”, Stowarzyszenie
Abstynenckie „AZYL”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, Młodzieżowy Zespół
Konsultacyjny, Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Polski
Związek Niewidomych, Fundacja Społeczna „Razem” - Warsztat Terapii Zajęciowej,
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Fundacja Hipoterapia „Mogę Więcej”, Polski Związek Działkowców,
Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, Polski Związek Głuchych, Klub
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Sportowy

ASTER,

„WETERAN”,

Stowarzyszenie

Tomaszowskie

Posiadaczy

Stowarzyszenie

Pojazdów
„Amazonek”,

Zabytkowych
Integracyjny

Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA”, Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej, Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski, Wioślarski, Kajakowy
i Pływacki Trener Sirena Mercator, Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie
„TS Pływak”, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Tematem przewodnim Pikniku były góry. Dla najmłodszych zapewniono liczne
atrakcje m. in.: trzymetrową dmuchaną maskotkę – bacę, dmuchany zamek, ściankę
wspinaczkową, malowanie pejzażu górskiego, pokaz wozów strażackich oraz
motocykli. Gwiazdą imprezy był zespół Turnioki z Poronina, a całą zabawę
poprowadzili konferansjerzy - górale z Lewicowego Odłamu Krystynki również
z Poronina. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ugotowali kwaśnicę, nie
zabrakło też prawdziwych góralskich oscypków.
W trakcie imprezy przeprowadzona została gra o
wdzięcznej

nazwie

„Zbójnickim

Zadaniem

wszystkich

osób

szlakiem”.

chętnych

do

uczestniczenia w grze było odwiedzenie określonej
ilości stoisk promocyjnych na podstawie wcześniej
wylosowanej mapki. Wśród uczestników gry rozlosowano ponad 40 nagród oraz 3
nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Pana
Rafała Zagozdona: śpiwór, dysk zewnętrzny i sześcioosobowy namiot.
Nie zabrakło także EKOpozytywnych z kabaretem
i edukacją ekologiczną. W trakcie zbiórki opakowań
szklanych zorganizowanej przez Wydział Inżyniera
Miasta zebrano ponad tonę szkła. 11 września 2011
roku odbyła się również otwarta akcja badań
mammograficznych.

W

pikniku

uczestniczyli

i udzielali rad eksperci z Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludzi
i Niewolnictwu La Strada.
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Działania pozafinansowe obejmowały także:
bieżącą aktualizację elektronicznej

bazy danych teleadresowych

organizacji

pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta. Baza znajduje się na
stronie internetowej www.tomaszow-maz.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Powstała również strona internetowa Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu
www.cdsiw.tomaszow-maz.pl, na której

istnieje wykaz

organizacji, klubów

sportowych, ochotniczych straży pożarnych oraz grup nieformalnych. Witryna jest
miejscem wymiany informacji dla lokalnego III sektora oraz przewodnikiem dla
mieszkańców Tomaszowa Maz. po obszarze dotyczącym sfery społecznej w mieście.
Na bieżąco zamieszczane są informacje o aktualnościach, podejmowanych decyzjach
oraz ogłoszeniach konkursowych Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
a także o ich rozstrzygnięciach;
obejmowanie przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego patronatu na
prośbę współpracujących podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
Prezydent obejmował patronat nad imprezami zarówno o zasięgu lokalnym jak
i ogólnokrajowym, a także fundował nagrody, w czym pomagały poszczególne
komórki organizacyjne Urzędu Miasta;
bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Miasta i jednostek podległych na
uroczystości i spotkania informacyjne;
wzajemne informowanie o kierunkach działań (media, bezpośrednia korespondencja,
spotkania).

IV. PODSUMOWANIE
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011 jest dokumentem podsumowującym kolejny rok
współpracy samorządu z podmiotami III sektora prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Sprawozdanie zawiera w szczególności:
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1) analizę wykorzystania środków przekazanych organizacjom w formie dotacji –
przypadających na poszczególne obszary współpracy;
2) ewaluację zadań publicznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego zlecanych
organizacjom pozarządowym;
3) prezentację aktywności organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku
publicznego w realizacji zadań własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
4) analizę adresatów zadań publicznych zrealizowanych w 2011 roku;
5) podsumowanie

działań

podejmowanych

w

ramach

współpracy

finansowej

i pozafinansowej w poszczególnych obszarach współpracy.
Dzięki środkom z dotacji organizacje pozarządowe realizują zadania samorządu.
Działając na co dzień w swoich lokalnych środowiskach często najlepiej znają potrzeby
mieszkańców.
Ponadto korzystając z pracy wolontariuszy i zdobywając środki z innych źródeł mogą
realizować zadania taniej niż administracja publiczna. Dzięki m. in. powołaniu nowej Rady
Działalności

Pożytku

Publicznego,

konsultowaniu

aktów

prawa

miejscowego

podejmowanych w sferze działalności pożytku publicznego, włączaniu przedstawicieli
organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w procesie zlecania zadań
organizacjom, czy organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”
spodziewać się należy, że w kolejnych latach współpraca pozafinansowa nadal będzie się
rozwijać i stawać się będzie coraz bogatsza.
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