
UCHWAŁA NR XXVII/306/2021 
Rady Miejskiej w Stargardzie 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Stargard 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 roku. 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwała się, co następuje: 

$ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Stargard 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Opinia Nr ....ŚN.J.EDŚŃ m aezea z 
Do projektu nie 'zgłasza zastrzeżeń 

pod względem prawnym ;j redakcyjnym 

 



Załącznik do uchwały Nr XXV1I11/306/2021 

Rady Miejskiej w Stargardzie 
z dnia 25 maja 2021 r. 

Prezydent Miasta 

Stargard 
  

  

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2020 ROKU



  

Program współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (zwany dalej Programem) 
został, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wołontariacie — zwanej dalej ustawą, przyjęty przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałą 
Nr XIV/150/2019 z dnia 26 listopada 2020 r. Głównym jego celem jest wzmacnianie 
potencjału podmiotów i rozwijanie partnerskiej współpracy Miasta i Podmiotów przy 
realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności. Program określa również główne zasady 
współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy 
wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania 
niniejszych zadań w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określa szczegółowe 
cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Miasta Stargard z podmiotami I 
sektora działającymi na jego terenie. 

Sprawozdanie z realizacji Programu sporządzono na podstawie informacji przygotowanych 
i przekazanych przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Stargardzie, realizujące 
zadania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. 

  

Na terenie miasta funkcjonuje ok. 100 organizacji pozarządowych, które prowadzą 
działalność w różnorodnych obszarach, m.in. w polityce społecznej, edukacji, sporcie, 
kulturze, turystyce i rekreacji. Na stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych _www.scwop.stargard.pl dostępny jest wykaz lokalnych organizacji 
pozarządowych w którym umieszczane są wyłącznie te organizacje, które złożyły swoje 
ankiety identyfikacyjne. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. 

  

W 2020 r. określono priorytetowe obszary współpracy Miasta z podmiotami III sektora, w 
tym w szczególności: 

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym 
w szczególności organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury i sztuki 
oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji (koncerty, festiwale, 
turnieje, warsztaty, przeglądy, wsparcie całorocznej działalności kulturalnej), 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym



w szczególności poprzez organizację odczytów, prelekcji, wykładów, koncertów, 
wystaw oraz innych przedsięwzięć, 

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności 
upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie różnych dyscyplin sportowych, w tym 
dla osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie turniejów, zawodów, olimpiad, 
obozów sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie 
systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział czołowych 
zespołów stargardzkich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych, 

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym m.in.: pomoc i wsparcie osób 
doświadczających przemocy w rodzinie, rozwiązywanie problemu bezdomności, 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, wychowanków 
opuszczających formy pieczy zastępczej, 

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym m.in. poprzez promocję 
Stargardzkiej Karty Seniora oraz wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, klubów seniora, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych 
przekształconego w Dzienny Dom „Senior +”, mieszkalnictwa wspomaganego, 

6) ochrona i promocja zdrowia, w tym m.in.: profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
osób uzależnionych, realizacja programów zdrowotnych, wsparcie osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, 

T) ekołogia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym 
w szczególności prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz niesienie 
pomocy wolno żyjącym kotom, wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 

8) turystyka i krajoznawstwo, w tym w szczególności poprzez organizację 
różnorodnych form upowszechniania kultury i krajoznawstwa (rajdy, konkursy, złoty, 
wycieczki, imprezy na orientację), prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, 

9) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, m. in. poprzez organizację zajęć 
pozaszkolnych, organizację wypoczynku letniego, 

10)działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-33 art. 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 

1lywspieranie rodziny, m.in. poprzez promocję Kart Dużej Rodziny oraz kreowanie 
pozytywnego wizerunku wielodzietności. 

Współpraca odbywała się w następujących formach: 

1) pozafinansowej, w tym w szczególności: 
a)  inicjowano realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych,



b) prowadzono szczegółową aktualizację internetowego wykazu organizacji 
pozarządowych na stronie internetowej Stargardzkiego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych (www.scwop.stargard.pl), 

c) prowadzono newsletter — INFORMATOR, w którym m.in. przekazywano 
organizacjom pozarządowym informacje niezbędne dla ich działalności, tj. m.in. 
o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach 
ich rozstrzygnięć, o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków 
finansowych itp., 

d) zapewniono porady specjalistyczne — dla podmiotów II sektora dostępny był 
specjalista ds. finansowych, prawnik oraz specjalista ds. pisania projektów, 

e) konsultowano z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekty aktów 
prawa miejscowego, 

f) gromadzono i udostępniano informacje o imprezach kulturalnych i sportowych 
realizowanych na terenie miasta, 

g) udostępniano podmiotom obiekty miejskie i umożliwiano im organizację imprez 
sportowych i kulturalnych, 

h) zapewniono dostęp do bezpłatnego Internetu, 
i) udzielano rekomendacji, organizowano _ przedsięwzięcia promujące ideę 

społeczeństwa _ obywatelskiego i dokonania organizacji pozarządowych. 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Miasta nie tylko w realizacji zadań 
publicznych ale uczestniczą również jako ciała doradcze i inicjatywne. W 2020 r. na terenie 
Stargardu funkcjonowały różnorodne zespoły, których członkami byli także przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, tj.: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Zespół doradczy ds. Osób z Niepełnosprawnościami, który jest organem o charakterze 
opiniodawczo — doradczym i pomocniczym w zakresie rozwijania funkcjonującego na terenie 
miasta systemu wsparcia i aktywizacji osób z niepełno sprawnościami, 
Zespół Doradczy ds. Seniorów - organ o. charakterze opiniodawczo — doradczym w zakresie 
kształtowania spójnej polityki senioralnej, 
Stargardzka Rada Sportu - organ konsultacyjny i opiniodawczy Prezydenta Miasta Stargard 
do realizacji zadań określonych w art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie. Do zadań rady sportu należy m.in. opiniowanie strategii rozwoju gminy oraz 
projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, opiniowanie programów rozwoju 
bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele 
kultury fizycznej, 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie, która 
prowadzi postępowania wobec osób nadużywających alkohołu, 
Zespół ds, wdrażania i monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014-2020, 
Zespół monitorujący udzielanie środków publicznych na realizację zadań publicznych 
z zakresu spraw społecznych, 
Zespół monitorujący dot. przekazywania środków publicznych na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej i kułturowej 
oraz turystyki i krajoznawstwa, 
Miejska Rada Bezpieczeństwa, która jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta 
Miasta Stargard w sprawach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Do jej 
zadań należy m.in. opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz strategicznych dokumentów 
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, diagnozowanie zagrożeń w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.



2) finansowej, polegającej na zlecaniu (w różnych trybach) podmiotom III sektora realizacji zadań 
i przekazywaniu na ten cel środków finansowych z budżetu Miasta. 

W 2020 r. z Miastem aktywnie współpracowało 45 organizacji pozarządowych (w 2019 r. — 
75 organizacji), z którymi zawarto łącznie 63 umowy (w 2019 r. — 104 umowy) na realizację zadań 
własnych i zleconych. 

Na zadania realizowane w 2020 r. przez podmioty III sektora przeznaczono w budżecie miasta 
środki finansowe w ogólnej wysokości 8.004.965,15 zł (w 2019 r. - 9.277.466 zł), z których 
wykorzystano ogółem 7.912.729,25 zł (w 2019 r. -9.117.803,11.zł), tj. 98,85% . 

Kwota niewykorzystana — 92.235,90 zł wynika z niewydatkowania zaplanowanych środków 
finansowych przez organizacje pozarządowe. : 

Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

  

  

  

  

Rok Kwota środków Kwota środków | Liczba zawartych umów 
zaplanowanych t wykorzystanych | 

2020 7.994.965,15 7.902.729,25 62 

2019 9.204.966,00 9.047.988,91 84         
  

Realizacja zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” 

  

  

  

  

Rok Kwota środków 'Kwota środków Liczba zawartych umów. 
zaplanowanych _ wykorzystanych 

2020 10.000 10.000 1 

2019 72.500 69.814,20 20         
  

Tryby zlecania, formy, obszary i rodzaj realizowanych zadań oraz szczegółowe kwoty przedstawiają 
załączone do sprawozdania tabele. 

Panująca w 2020 r. pandemia COVID-19 niekorzystnie wpłynęła na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Miasto 
nie pozostawiło jednak tych podmiotów bez wsparcia. 
Na bieżąco analizowano sytuację zbierając od organizacji informacje o stanie realizacji zadań 
publicznych. W przypadku trudności w ich realizacji indywiduałnie rozpatrywano sytuację biorąc pod 
uwagę specyfikę danej organizacji oraz rodzaj realizowanych zadań. Prowadzone działania oparte 
były na dialogu w trakcie którego wspólnie szukano rozwiązań. Jeżeli dana organizacja nie miała 
możliwości zrealizowania zaplanowanego zadania, to wówczas rozwiązywano zawartą umowę na 
mocy porozumienia stron, natomiast w innych przypadkach aneksem dokonywano zmniejszenia 
środków pierwotnie zaplanowanych na dane zadania. 

Dużą pomocą informacyjną dla organizacji pozarządowych służyło Stargardzkie Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych, które pracowało na bieżąco, przekazując m.in. informacje 
o dostępnych tarczach pomocowych, pożyczkach płynnościowych oraz innych funduszach 
dotacyjnych przeciwdziałających skutkom COVID-19.



Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Miasto wyasygnowało w 2020 roku środki finansowe na zakup jednorazowych maseczek ochronnych dla seniorów. Z działań tych korzystali również przedstawiciele lokalnych organizacji senioralnych. 

Czas epidemii to również okazja do włączenia się stowarzyszeń w akcje wsparcia mieszkańców miasta w walce z epidemią COVID — 19. Przykładem może być Region IPA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Stargard, które zakupiło z własnych środków ok. 300 szt. jednorazowych maseczek ochronnych i przekazał je dla ratowników Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie. Inne organizacje, np. Koło Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka” szyły maseczki we włąsnym zakresie i również przekazywały je potrzebującym. Także harcerzom los innych w tak trudnym czasie nie był obojętny. Oni również szyli maseczki ochronne, które przekazywali m.in. do stargardzkiego szpitala. Ponadto starali się pomagać najstarszym mieszkańcom Stargardu robiąc im podstawowe zakupy w sklepie i aptece. Powyższe akcje były promowane na stronie internetowej Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

Należy podkreślić iż lokalne podmioty III sektora, w miarę swoich możliwości, radziły sobie z epidemią. W minionym roku nie wpłynęła od organizacji pozarządowych żadna prośba o pomoc. 

  

  

  

  

W Domu Kultury Kolejarza (DKK) przy ul. Szczecińskiej 17 funkcjonuje, prowadzone przez Miasto, Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego głównym celem jest nieodpłatne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonej przez nie działalności. 

W 2020 r., z uwagi na panującą pandemię, działalność Centrum została częściowo ograniczona, tym niemniej z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez Centrum korzystały m.in.: 

Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Stargardzie, 
Klub Zapaśniczy „Zieloni” w Stargardzie, 
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie, 
Oddział Terenowy Ligi Kobiet Polskich w Stargardzie, 
Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
Niesłyszących Koło w Stargardzie, 

* Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Stargardzie, 
* - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski, Koło nr 1 w Stargardzie, 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie, 
Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM, 
Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych Przez III Rzeszę, Rejon Nr 11 w Stargardzie, 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Ireny Sendler w Stargardzie, 

e - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie, 
* Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kiczarowie, 
* - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie, 
* Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Połskiej Oddział w Stargardzie,



Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Stargardzie, 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 19 w Stargardzie 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 20 w Stargardzie, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobom Parkinsona, Koło Terenowe w Stargardzie 
Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa 

Fundacja Camerata Stargard, 

Stowarzyszenie „Omne Verbum” 
Fundacja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Pracownia 
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Oddział 
Rejonowy w Stargardzie, 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. Kolejowy PTTK im. Eugeniusza 
Góreckiego w Stargardzie, - 
Związek Ukraińców w Polsce, 

Liga Powiatu Stargardzkiego, 

Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów, 

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna, 
Koło Pszczelarzy w Stargardzie, 
Automobilklub Stargardzki, 
Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki, 

Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „„ALA”, 
Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego, 
Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny, 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stargardzie, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służy BHP Oddz. w Stargardzie 
Fundacja „Cegiełka”, 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW Nr 45 w Stargardzie, 
Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”, 

Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie-Aktywność, 

Klub Sportowy ATS Stargard 

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Stargard Ja się nie ścigam” 
Centrum Socjalne Caritas, 

Stowarzyszenie „Stargard na rowery”, 

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska IPA 
Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie — Region IPA w Stargardzie 

Centrum w 2020 r. realizowało swoje działania na rzecz organizacji pozarządowych w następującym 
zakresie: 
Wsparcie logistyczne. 

Na bezpośrednią działalność Centrum przeznaczone są w DKK dwa pomieszczenia. W pierwszym 
z nich znajduje się sprzęt (komputery z dostępem do Internetu, drukatka, ksero, telefon, faks) 
z którego nieodpłatnie korzystają organizacje pozarządowe. W pomieszczeniu tym znajdują się także 
tzw. skrzynki kontaktowe, które umożliwiają organizacjom sprawne przyjmowanie korespondencji 
oraz szafki, w których organizacje pozarządowe mogą przechowywać swoje dokumenty oraz inne 
materiały związane ze swoją działalnością. 

Organizacje, które nie dysponują swoją siedzibą mają możliwość korzystania z drugiego 
pomieszczenia, tzw. Inkubatora. Z tego pomieszczenia korzystały w 2020 r.: 

Połskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie, 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 20



* Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kiczarowie, 
e Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie. 

Swoją siedzibę znalazło tam również Centrum Wolontariatu Senioralnego. 

Poza dwoma pomieszczeniami Centrum organizacje pozarządowe mogą korzystać (po wcześniejszym 
uzgodnieniu) ze wszystkich pomieszczeń Domu Kultury Kolejarza, gdzie mają możliwość 
organizowania różnych spotkań, imprez o charakterze cyklicznym lub jednorazowym. Z uwagi na 
panującą epidemię w 2020 r. działalność ta była znacznie ograniczona. 

Wsparcie informacyjne 

Centrum kontynuowało wsparcie informacyjne organizacji m.in. poprzez: 

e prowadzenie newslettera — INFORMATORA z bieżącymi informacjami dot. NI sektora, 
który docierał do wszystkich organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie Centrum, 

e - bezpłatny dostęp do Internetu, 

* _ gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora, w szczególności ukierunkowanych 
na źródła finansowania planowanych do realizacji projektów, 

* prowadzenie biblioteczki z literaturą z zakresu działania organizacji pozarządowych, 

e _ prowadzenie i szczegółowe aktualizowanie wykazu lokalnych organizacji pozarządowych. 

Panująca epidemia spowodowała, iż z niektórych form wsparcia organizacji pozarządowych należało 
zrezygnować. W związku z powyższym nie były prowadzone szkolenia, spotkania ogólne, warsztaty. 

Doradztwo 

W ramach wsparcia lokalnego III sektora Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych organizowało nieodpłatne poradnictwo z zakresu prawa i finansów dla organizacji 
pozarządowych oraz dla osób, które chciały założyć stowarzyszenie. Ponadto dla organizacji dostępny 
był również specjalista ds. pisania projektów. 

Promocja lokalnych organizacji pozarządowych 

e W ramach promocji lokalnych organizacji pożytku publicznego corocznie na miejskiej stronie 
internetowej oraz na stronie Centrum publikowany jest wykaz podmiotów, na które każdy 
podatnik może przekazać swój 1 % podatku. . 

+ Stargardzkie organizacje pozarządowe mają możliwość promowania swojej działałności 
w Stargardzkim Informatorze Samorządowym (SIS-e). Na łamach gazety mogą również 
umieszczać informacje o obchodach jubileuszowych, planowanych spotkaniach i imprezach. 

e Funkcjonuje strona internetowa Centrum (www.scwop.stargard.pl) na której umieszczane są 
wszelkie aktualności dotyczące podmiotów IM sektora _ oraz informacje 
z bieżącej działalności Centrum.



  

  
MIEJSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO w STARGARDZIE 

  

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzi 
7 wytypowanych przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli 
Rady Miejskiej oraz 4 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Stargardzie 
w minionym roku obradowała na 4 posiedzeniach, dokonując m.in. zaopiniowania 
4 projektów uchwał, tj.: 

„_ Projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta 
Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2019 roku. 

„_ Projektu Programu współpracy miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

„Projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021- 
2027. 

- Projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
na rok 2021. 

Ponadto Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt złożony przez 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie dot. nowej oferty kulturalno- 
edukacyjnej, która planowana jest do realizacji po remoncie kamienic przy Rynku 
Staromiejskim 2/3/4 w Stargardzie. 

 



Tabela 1. 

Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

     

  

  

  

  

  

  

  

      

Caritas Archidiecezji 120.000 120.000 Ustawa o działalności | Umowa jednoroczna celu rozwiązywanie problemów Szczecińsko — Kamieńskiej 
pożytku publicznego zawarta w 2020 r. — uzależnień osób bezdomnych w 

i o wolontariacie wspieranie ramach funkcjonowania schroniska 
Prowadzenie noclegowni dla osób Caritas Archidiecezji 200.000 199.734 99,87 Ustawa o działalności Umowa wieloletnia bezdomnych Szczecińsko — Kamieńskiej 

pożytku publicznego zawarta w 2020 r. — 
i o wolontariacie - powierzenie Prowadzenie Środowiskowego Zachodniopomorski Oddział 738.524,15 683.989,53 92,62 Ustawa o działalności | Umowa wieloletnia Domu Samopomocy typu AC w Okręgowy Polskiego 

pożytku publicznego zawarta.w 2020 r. — Stargardzie Czerwonego Krzyża w 
i o wolontariacie powierzenie Szczecinie 

| Prowadzenie Środowiskowego Polskie Stowarzyszenie na rzecz 1.198.757,00 1.198.756,99 100 Ustawa o działalności Umowa wieloletnia Domu Samopomocy typu B w Osób 
pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. Stargardzie z Niepełnosprawnością 

i o wolontariacie — powierzenie Intelektualną Koło w 

Stargardzie 
Przeciwdziałanie wykluczeniu Polskie Towatzystwo Walki 1.300 1.300 100 Ustawa o działalności | Umowa wieloletnia społecznemu osób z Kalectwem Oddział 

pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. niepełnosprawnych Wojewódzki 
i o wolontariacie — wspieranie z różnymi rodzajami w Szczecinie 

niepełnosprawności 

Polski Związek Niewidomych 5.200 5.200 100 Ustawa o działalności Umowa wieloletnia Okręg Zachodniopomorski 
pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 

i o wolontariacie — wspieranie Stargardzkie Stowarzyszenie 4.800 4.800 100 Ustawa o działalności | Umowa wieloletnia Chorych na SM 
pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 

i o wolontariacie — wspieranie Stowarzyszenie Amazonek 6.000 6.000 100 Ustawa o działalności | Umowa wieloletnia „Stokrotka” 
pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 

i o wolontariacie — wspieranie 
                

   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Stowarzyszenie Nauczycieli i 14.600 14.600 100 Ustawa o działalności | Umowa wieloletnia 
Rodziców Dzieci ze pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 

Specjalnymi Potrzebami i o wolontariacie — wspieranie 
Edukacyjnymi 

6. Prowadzenie działań mających na Caritas Archidiecezji 150.000 150.000 100 Ustawa o działalności Umowa wieloletnia celu rozwiązywanie problemu Szczecińsko — Kamieńskiej pożytku publicznym i | zawarta przed 2020 r. bezdomności 
o wolontariacie — powierzenie 

1. Prowadzenie placówek wsparcia Chorągiew Zachodniopomorska 20.000 14.000 70 Ustawa o działalności Umowa dwuletnia dziennego na terenie Stargardu ZHP Hufiec Stargard pożytku publicznego zawarta w 2020 r. — realizujących programy 
i o wolontariacie wsparcie socjoterapeutyczne 

8. Prowadzenie placówek wsparcia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 100.000 90.000 90 Ustawa o działalności Umowa dwuletnia dziennego na terenie Stargardu Zachodniopomorski Oddział pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. realizujących programy Regionalny i o wolontariacie — wsparcie socjoterapeutyczne w Szczecinie 

9, Zapewnienie asystenta w Stowarzyszenie Potrzebny Dom 18.150 18.150 100 Ustawa o działalności Umowa dwuletnia mieszkalnictwie wspomaganym dla pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. placówek opiekuńczo- 
i o wolontariacie — wsparcie wychowawczych i rodzin 

zastępczych 

10. | Świadczenie specjalistycznych usług Polskie Stowarzyszenie na rzecz 197.800 197.800 100 Ustawa o działalności Umowa dwuletnia opiekuńczych dla osób z Osób z Niepełnosprawnością pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. zaburzeniami psychicznymi Intelektualną Koło Własne 44.800 i o wolontariacie — wsparcie realizowanych w mieszkalnictwie w Stargardzie Zlecone 153.000 
wspomaganym 

11. Organizowanie transportów Chrześcijańska Służba 6.000 6.000 100 Ustawa o działalności Umowa roczna żywności unijnej i prowadzenia Charytatywna pożytku publicznego zawarta w 2020 r. punktu jej wydawania dla 
i o wolontariacie — wsparcie najuboższych mieszkańców miasta 

12. | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Stowarzyszenie „Potrzebny 31.200 29.832,60 95,62 Ustawa o działalności Umowa wieloletnia „Seniort” na os. Lotnisko Dom” pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 
Własne 8.000 i o wolontariacie — powierzenie 

Budżet państwa 

23.200 
13. | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Parafia pw. św. Krzyża 8.300 8.300 100 Ustawa o zasadach Umowa o partnerstwo „Senior+” na os. Kluczewo prowadzenia polityki | — wieloletnia zawarta 

Własne 5.000 rozwoju przed 2020 r. 
Budżet państwa 

3.300 
14. Zapewnienie funkcjonowania Zachodniopomorski Oddz. 200.000 200.000 100 Ustawa o zasadach Umowa o partnerstwo Dziennego Domu „Senior+” Okręgowy Polskiego prowadzenia polityki | — wieloletnia zawarta 

Czerwonego Krzyża w Własne 128.000 rozwoju przed 2020 r.    
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Matek z Dziećmi         

Szczecinie Budżet państwa 
72.000 15. Prowadzenie punktu pomocy Stowarzyszenie Ludzi 6.000 6.000 100 Ustawa Prawo Umowa roczna doraźnej dla osób bezdomnych Bezdomnych i Samotnych zamówień zawarta w 2020 r. 

publicznych 

  

           

   

  

    

    

  

  

Wspieranie aktywności osób 
starszych na poziomie lokalnym 

poprzez: 
Kluby Seniora i Uniwersytety 1) Stowarzysżenie Uniwersytet 5.000 5.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowy wieloletnie Trzeciego Wieku Trzeciego Wieku, 

publicznym zawarte przed 2) Oddział Rejonowy Polskiego 
2020 r Związku Emerytów, 11.200 11.200 100 

Rencistów i Inwalidów 
Wyposażenie i prowadzenie Klubu Parafia pw. NMP Królowej 3.500 2.500 71,43 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia Seniora w obszarze Starego Miasta Świata 

publicznym zawarta przed 
2020 r Inne działania mające na celu Stowarzyszenie „Edukacja- 2.000 2.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia poprawę utrzymanie osób starszych Zdrowie-Aktywność” 

publicznym zawarta przed w jak najlepszej kondycji 
2020 r psychofizycznej             

      

  

    

   

  
  

  

  

                  

Stargardzkie Stowarzyszeni 51.900 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia Klub Abstynenta „ALA? " publicznym zawarta przed 
2020 r. — wsparcie 2. Organizacja profilaktycznych zajęć Parafia pw. Św. Krzyża 5.000 5.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia pozalekcyjnych dla dzieci i 

publicznym zawarta przed młodżieży z osiedla Kluczewo 
2020 r. — powierzenie 3. Organizacja ferii zimowych i Stowarzyszenie Potrzebny Dom 16.000 16.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia wakacji letnich dla dzieci i 

publicznym zawarta przed młodzieży z osiedla Lotnisko 
2020 r. — wsparcie 

4. Zapewnienie funkcjonowania Stowarzyszenie MONAR 40.000 40.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia punktu profilaktyczno — 
publicznym zawarta przed konsultacyjnego dla osób 

2020 r. — powierzenie używających substancji 
psychoaktywnych i ich rodzin 

5. Prowadzenie gminnego ośrodka Caritas Archidiecezji 420.000 420.000 100 Ustawa o działalności Umowa wieloletnia wsparcia dla ofiar przemocy Szczecińsko — Kamieńskiej pożytku publicznym i zawarta przed w rodzinie i kobiet lub kobiet 
o wolontariacie 2020 r. — wsparcie z dziećmi pozbawionych schronienia      



  Grupa wsparcia i terapii dla 

  

    

Stowarzyszenie Nauczycieli i 6.000 100 1,67 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia rodziców i opiekunów osób Rodziców Dzieci ze publicznym zawarta przed 
niepełnosprawnych Specjalnymi Potrzebami 2020 r. - wsparcie 

Edukacyjnymi 
Prowadzenie świetlicy integracyjnej Oddział Krajowego 6.000 6.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia dla dzieci z autyzmem i ich rodzin Towarzystwa Autyzmu . publicznym zawarta przed 

na rok 2019-2020     
  

„Stargard w rytmie Twojego serca” 

— sieć defibrylatorów AED w 
przestrzeni publicznej miasta 

Zorganizowanie w latach 201 8-2020 o] 
zaplecza dla funkcjonowania 

Stargardzkiego Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych 

Organizacja półkolonii dla dz. dzieci | 

Fundacja „2 NAMI 
BEZPIECZNIEJ” 

Stowarzyszenie Krzewienia 
Sportu, Turystyki i Kultury 
„Kolejarz w Warszawie 

Chorągiew 

  

267.200 | 

  

"267.200 | 

    

[Ustawa o działalności | 
pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

| Ustawa o działalności 

pożytku publicznego 
i o wolontariacie 

  

Umowa wieloletnia 

2020 r. - wsparcie 

wieloletnia | 
zawarta przed 

2020 r. -powierzenie 

Umowa wieloletnia 
zawarta przed 

2020 r.- powierzenie 

  
  

  

    

20.000 Ustawa o działalności 
i młodzieży z Gminy-Miasto Zachodniopomorska ZHP pożytku publicznego zawarta przed Stargard w miejscu Hufiec Stargard 1 o wolontariacie 2020 r.- wsparcie 

zamieszkania Stowarzyszenie Potrzebny 30.000 29.982,37 99,94 Ustawa o działalności | Umowa wieloletnia 
Dom pożytku publicznego zawarta przed 

i o wolontariacie 2020 r.- wsparcie 

Organizacja zajęć rozwijających Towarzystwo Przyjaciół 80.379 80.379 100 Ustawa Umowa jednoroczna 
uzdolnienia i zainteresowania Młodzieżowego Domu o działalności pożytku | zawarta w 2020 r. — 
dzieci i młodzieży w czasie Kultury w Stargardzie _ publicznego: wsparcie 

wolnym od zajęć szkolnych w i o wolontariacie 
pomieszczeniach 

Młodzieżowego Domu Kultury 
w Stargardzie               
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NE cy A OC ż O WezJ Kresowy bukiet kultur Stowarzyszenie 
Ustawa o działalności | Umowa jednoroczna Wschodu-cyki otwartych imprez Chrześcijańska Godność 14.000 14.000 100 pożytku publicznego i | zawarta w 2020 r. — kulturalnych 

o wolontariacie wsparcie 

Prowadzenie orkiestry i chóru Stowarzyszenie Krzewienia 55.000 55.000 100 Ustawa o działalności | Umowa jednoroczna oraz upowszednianie kultury Sportu, Turystyki i Kultury pożytku publicznego i | zawarta w 2020 r. — muzycznej i plastycznej wśród „Kolejarz” o wolontariacie wsparcie mieszkańców Stargardu 
Ukraińska kultura w Stargardzie Związek Ukraińców w 800 800 100 Ustawa o działalności | Umowa jednoroczna — 2020 Polsce 

pożytku publicznego i | zawarta w 2020 r. — . 
o wolontariacie wsparcie XVIII Kaziuki Wileńskie Oddział Rejonowy Polskiego 410 409,99 100 Ustawa o działalności | Umowa jednoroczna Związku Emerytów, 

pożytku publicznego i | zawarta w 2020 r. — Rencistów i Inwalidów 
o wolontariacie wsparcie 

Dofinansowanie prac Parafia Rzymskokatolicka 74.240 74.200 100 Uchwała Nr Umowa jednoroczna konserwatorskich i pw. Ducha Świętego XVI/159/07 Rady zawarta w 2020 r. — restauratorskich uszkodzonej 
Miejskiej w wsparcie konstrukcji południowej 

Stargardzie z dnia 18 zakrystii kościoła pw. Ducha 
etyce więtego | etap I dokończenie 

udzielania dotacji na prac 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich, 
restauratorskich lub 
robót budowlanych 

przy zabytku 
wpisanym do rejestru, 
zmieniona uchwałą 
KXV/273/08 z dnia 

28 października 2008 
r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskieg 
o Nr 25 poz. 493, Nr 

97 poz. 2152) Prace konserwatorskie, Parafia pw. Najświętszej 953.055 953.054,21 100 Uchwała Nr Umowa jednoroczna restauratorskie i roboty Marii Panny Królowej XVI/159/07 Rady zawarta w 2020 r. — budowlane w Kolegiacie NMP Świata Miejskiej w wsparcie Królowej Świata - wkład własny 
Stargardzie z dnia 18 AML " RA 
grudnia 2007 r. ws. 

w projekcie pn.: "Rozwój 
zasad i trybu zasobów kulturalnych poprzez 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
dofinansowanie prac restauratorskie w zabytkowej 
konserwatorskich, 

                 



  Kolegiacie NMP Królowej 
Świata w Stargardzie 

  

DEC .=Jelh" 1] gi 
  

   

restauratorskich lub 
robót budowlanych 

przy zabytku 
wpisanym do rejestru, 
zmieniona uchwałą 
XXV/273/08 z dnia 

28 października 2008 
r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskieg 
o Nr 25 poz. 493, Nr 

_97 poz. 2152 

Polskie Towarzystwo 

  

Ustawa o działalności | 

  

   

  

    Organizacja imprez, rajdów, 
Umowa jednoroczna konkursów, prelekcji i innych Turystyczno-Krajoznawcze pożytku publicznego i | zawarta w 2020 r. — przedsięwzięć związanych z Oddział w Stargardzie o wolontariacie wsparcie promocją walorów turystycznych 

Miasta Stargard 

  2. Prowadzenie Informacji 
Turystycznej na terenie Miasta 

  

  
w$E W 

UAE af. 

Upowszechnianie kultury fizycznej 
poprzez organizację, szkolenie, 

prowadzenie drużyn zespołowych w 
rozgrywkach ligowych w piłkę 
nożną na szczeblu centralnym 

  

  
Towarzystwo Przyjaciół Ustawa o działalności 

Stargardu pożytku publicznego:i 
o wolontariacie 

: JA 1 0 * 

800.000 800.000 Uchwała Nr 
XXXIII/386/2013 
Rady Miejskiej w 

Stargardzie 
Szczecińskim z dnia 
29 października 2013 

r. ws. Określania 
warunków i trybu 

finansowania rozwoju 
sportu w Gminie 

Miasto Stargard 
Szczeciński (DZ. Urz. 
Woj. Zachodniopom. 
2013 r., poz. 4089. — 

zgodnie z 
zapotrzebowaniem 
klubów sportowych 

nk M 

Klub Piłkarsk 

  

Umowa jednoroczna 
zawarta w 2020 r. — 

wsparcie 

    Umowa jednoroczna | 

zawarta w 2020 r. — 
wsparcie 

  2. Rozwój sportu - rozgrywki piłki 
siatkowej kobiet         Klub Sportowy "Spójnia" 94,000 94.000 100 | jw.         Umowa jednoroczna 

zawarta w 2020 r. — 
wsparcie      



  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

3. Upowszechnianie kultury fizycznej Klub Piłkarski "Błękitni" 56.000 56.000 100 jw. Umowa jednoroczna w zakresie piłki nożnej wśród dzieci 
zawarta w 2020 r. — i młodzieży sekcji męskiej 

wsparcie 
4. Upowszechnianie kultury fizycznej Klub Piłkarski "Błękitni" 32.000 32.000 100 jw. Umowa jednoroczna w zakresie piłki nożnej wśród dzieci 

zawarta w 2020 r. — i młodzieży sekcji żeńskiej oraz 
wsparcie udział w rozgrywkach ligowych 

sekcji żeńskiej 
5, Wspieranie i upowszechnianie Ludowy Klub Sportowy 60.600 60.600 100 jw. Umowa jednoroczna kultury fizyczne "FENIKS PESTA" 

zawarta w 2020 r. — 
wsparcie 6. Upowszechnianie kultury fizycznej Lekkoatletyczny Ludowy Klub 58.500 58.500 100 jw. Umowa jednoroczna w zakresie lekkoatletyki Sportowy "Pomorze" Stargard 

zawarta w 2020.r. — 
wsparcie 7. Upowszechnianie kultury fizycznej Klub Sportowy ATS 16.350 16.350 100 jw. Umowa jednoroczna w zakresie tenisa stołowego 

zawarta w 2020 r. — 
wsparcie 8. Wspieranie i upowszechnianie Klub Sportowy "Unia" 8.100 8.100 100 jw. Umowa jednoroczna kultury fizycznej w zakresie piłki 

zawarta w 2020 r. — nożnej 

wsparcie 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i Klub Zapaśniczy "Zieloni" 8.500 8.500 100 jw. Umowa jedńoroczna sportu- zapasy styl wolny 

zawarta w 2020 r. — 
wsparcie 10. Upowszechnianie kultury fizycznej Międzyszkolny Klub Sportowy 40.000 40.000 100 jw. Umowa jednoroczna w zakresie pływania "Neptun" 

zawarta w 2020 r. — 
wsparcie 11. Wspieranie i upowszechnianie Shobu Kan Stargardzkie 6.800 6.800 100 jw. Umowa jednoroczna kultury fizycznej w zakresie Stowarzyszenie Karate 

zawarta w 2020 r. — wschodnich sztuk walki- karate 

wsparcie 12. Wspieranie i upowszechnianie Stowarzyszenie Klub Karate 5.400 5.400 100 jw. Umowa jednoroczna kultury fizycznej w zakresie Kamikaze 
zawarta w 2020 r. — wschodnich sztuk walki 

wsparcie 13. Upowszechnianie kultury fizycznej Wiodący Międzyszkolny 62.000 62.000 100 jw. Umowa jednoroczna w zakresie lekkiej atletyki Ludowy Klub Sportowy 
zawarta w 2020 r. — "Pomorze" 

wsparcie 14. Wspieranie i upowszechnianie Zakładowy Klub Sportowy 47.700 47.700 100 jw. Umowa jednoroczna kultury fizycznej w zakresie piłki "Kluczevia" 
zawarta w 2020 r. — nożnej 

wsparcie 15. Finansowanie działalności Stargardzkie Towarzystwo 26.000 26.000 100 jw. Umowa jednoroczna Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów 
zawarta w 2020 r. — Cyklistów w 2020 roku oraz 

wsparcie   dofinansowanie imprez sportowych 
o zasięgu krajowym „tj.: XV 

Maratonu MTB dookoła jeziora 

Miedwie, V maratonu szosowego 

dookoła jeziora Miedwie oraz III 
Kryterium Ulicznego o Puchar                  



  
  

            

Prezydenta Miasta Stargard 
Memoriału Bernarda Pruskiego 

16. Rozwój sportu poprzez I Spójnia Stargard. Sportowa 850.000 850.000 100 jw. Umowa jednoroczna upowszechnianie koszykówki Spółka Akcyjna 
zawarta w 2020 r. — mężczyzn 

wsparcie 17. Rozwój sportu - rozgrywki 1 Spójnia Stargard. Sportowa 105.600 105.600 100 jw. Umowa jednoroczna młodzieżowe Spółka Akcyjna 
zawarta w 2020 r. — 

wsparcie              

  

T ustawa o działalności | Umowa wieloletnia | 
pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 

i wolontariacie * — wspatcie 

= Prowadzenie opieki nad wolno Towarzystwo Opieki nad 
żyjącymi kotami Zwierzętami w Polsce, Oddział 

w Stargardzie 

  
Towarzystwo Opieki nad 529.000 529.000 ustawa o działalności Umowa wieloletnia 

Zwierzętami w Polsce, Oddział pożytku publicznego | zawarta przed 2020 r. 
w Kiczarowie i wolontariacie — wsparcie 

Ochrona zwierząt i bezpieczeństwa 
publicznego, polegająca na 

prowadzeniu schroniska dla zwierząt 
zlokalizowanego w Kiczarowie 29     

W 2020 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizowały 62 umowy na łączną kwotę 7.902.729,25 żł (Plan- 7.994.965,15 zł)



Tabela 2. 

Realizacja zadań publicznych w trybie tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” (na podstawie art, 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)) 

cja paczek dla | Caritas Archidiecezji Szczecińsko- 
najbardziej potrzebujących mieszkańców Kamieńskiej 

miasta Starga 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego zobowiązany jest nie później niż do dnia 31 maja każdego roku 
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż cele i zadania określone w Programie 
współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2020 roku zostały zrealizowane, podjęcie niniejszej 
uchwały uważam za zasadne. 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

c. Fwa 5006 
Z-ca PREZYDENTA MIASTA


