
Uchwała Nr XLl/417/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2021 roku Programu
współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Programu
współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XLl/417/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Prezydent Miasta
Stargard

SPRAvVOZDANIE
Z REALIZACJI W 2021 ROKU
PROGRAMU WSPÓŁPRACY

MIASTA STARGARD
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ POŻVTKU PUBLICZNEGO

maj 2022 r.
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Program współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (zwany
dalej Programem) został, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą, przyjęty
przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałą Nr XXll/251/2020 z dnia 24 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 Ili 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 2021 roku.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W STARGARDZIE

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.

OBSZARY I FORMYWSPÓŁPRACY MIASTA Z PODMIOTAMI Ili SEKTORA

1. W 2021 r. określono priorytetowe obszary współpracy Miasta z podmiotami Ili
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:
a) 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,

b) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
c) 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
w szczególności:
a) pomoc i wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie,
b) rozwiązywanie problemu bezdomności,
c) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej,
5) działalność na rzecz osób wwieku emerytalnym, w tym m.in. poprzez

promocję Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Senior" oraz wspieranie
działalności:
a) Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
b) klubów i kawiarenek seniora,
c) Dziennego Domu „Senior+",
d) mieszkalnictwa wspomaganego dla seniorów,
e) Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów,

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

7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
w tym w szczególności:
a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz niesienie pomocy

wolno żyjącym kotom,
b) wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

8) turystyka i krajoznawstwo, w tym w szczególności:
a) organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury i krajoznawstwa

(rajdy, konkursy, zloty, wycieczki, i~prezy na orientację),
b) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,



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

1 O) 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;

11) wspieranie rodz~ny, m.in. poprzez promocję Stargardzkiej Karty Mieszkańca
,,Duża Rodzina" oraz kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności.

2. 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.starqard.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. INFORMATOR dociera
(mailowo) do wszystkich organizacji znajdujących się w bazie Centrum,

d) zapewniono porady specjalistyczne -dla podmiotów Ili sektora dostępny
był prawnik oraz specjalista ds. pisania projektów,

e) udostępniano sale Domu Kultury Kolejarza na realizację różnych
przedsięwzięć organizowanych przez organizację,

f) konsultowano z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekty
aktówprawa miejscowego,

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

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

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

społeczeństwa obywatelskiego i dokonania organizacji pozarządowych,
2) finansowej, polegającej na zlecaniu (w różnych trybach) podmiotom Ili sektora

realizacji zadań i przekazywaniu na ten cel środków finansowych z budżetu
Miasta, tj.:
a) w 2021 r. z Miastem aktywnie współpracowało 55 organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(w 2020 r. - 45 organizacji), z którymi zawarto łącznie 94 umów (w 2020 r.
- 63 umowy) na realizację zadań własnych i zleconych,

b) na zadania realizowane w 2021 r. przez podmioty Ili sektora przeznaczono
w budżecie miasta środki finansowe w ogólnej wysokości 9.929.659,46 zł
(w 2020 r. - 8.004.965, 15 zł), z których wykorzystano ogółem 9.823.303,83
zł (w 2020 r. - 7.912.729,25 zł), tj. 98,93%,



c) kwota niewykorzystana -106.355,63 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 Li'C~ba zawartych

zaplanowanych wykorzystanych umów
2020 7.994.965, 15 7.902.729,25 62

2021 9.869.839,46 9.773.483,83 84

Realizacja zadań publicznych w trybie tzw. ,,małych grantów"
Rok Kwota środków Kwota środków Liczba zawartych

zaplanowanych wykorzystanych umów
2020 10.000 10.000 1

2021 59.820 49.820 10

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

3. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 na bieżąco analizowano sytuację
zbierając od organizacji informacje o stanie realizacji zadań publicznych.
W przypadku trudności w ich realizacji indywidualnie 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. Należy podkreślić, iż lokalne podmioty Ili sektora, w miarę swoich
możliwości, radziły sobie z epidemią.
W minionym roku nie wpłynęła od organizacji pozarządowych żadna prośba
o pomoc.

4. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Miasta nie tylko w realizacji
zadań publicznych ale uczestniczą również jako ciała doradcze i inicjatywne.
W 2021 r. na terenie Stargardu funkcjonowały różnorodne zespoły, których
członkami byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj.:
1) 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 niepełnosprawnościami;

2) Zespół Doradczy ds. Seniorów - organ o charakterze opiniodawczo -
doradczym w zakresie kształtowania spójnej polityki senioralnej;

3) Stargardzka Rada Sportu - organ konsultacyjny i opiniodawczy Prezydenta
Miasta Stargard do realizacji zadań określonych w art. 30 ustawy z dnia 25
czerwca 201 O 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;

4) Miejska Komisja Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Stargardzie,
która prowadzi postępowania wobec osób nadużywających alkoholu;

5) Zespół monitorujący udzielanie środków publicznych na realizację zadań
publicznych z zakresu spraw społecznych;

6) 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 kulturowej oraz turystyki
i krajoznawstwa;

7) 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.

STARGARDZKIE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. 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.

2. W 2021 r., z uwagi na panującą pandemię, działalność Centrum została
częściowo ograniczona, tym niemniej z różnorodnych form wsparcia tj. ze szkoleń,
udostępniania nieodpłatnie pomieszczeń DKK, drukarki, newsletter itp. korzystały
wszystkie organizacje pozarządowe, które znajdują się w bazie Centrum.

3. Centrum w 2021 r. realizowało swoje działania na rzecz organizacji
pozarządowych w następującym zakresie:



1) wsparcie logistyczne - na bezpośrednią działalność Centrum przeznaczone
są w DKK dwa pomieszczenia. W pierwszym z nich znajduje się sprzęt
(komputery z dostępem do Internetu, drukarka, 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 2021 r.:
a) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie,
b) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 20,
c) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddziałw Kiczarowie,
d) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie,
e) powołany przez Prezydenta Miasta Stargard Zespół wolontariuszy
funkcjonujący w ramach Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów
w Stargardzie.

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 2021 r. działalność ta była ograniczona;

2) wsparcie informacyjne - Centrum kontynuowało wsparcie informacyjne
organizacji m.in. poprzez:
a) prowadzenie newsletter - INFORMATORA z bieżącymi informacjami dot. Ili

sektora, który docierał do wszystkich organizacji pozarządowych
znajdujących się w bazie Centrum,

b) bezpłatny dostęp do Internetu,
c) gromadzenie i udostępnianie informacji dot. Ili sektora, w szczególności

ukierunkowanych na źródła finansowania planowanych do realizacji
projektów,

d) prowadzenie biblioteczki z literaturą z zakresu działania organizacji
pozarządowych,

e) prowadzenie i szczegółowe aktualizowanie wykazu lokalnych organizacji
pozarządowych,

3) szkolenia, kursy- organizacje pozarządowe, które chciały poszerzyć swoją
wiedzę w zakresie prowadzonej działalności oraz podnieść poziom swoich
kompetencji mogły skorzystać z darmowych szkoleń i kursów organizowanych
przez Centrum. Z uwagi na panującą epidemię w 2021 r. udało się
zorganizować trzy szkolenia dotyczące:
a) Programu FIO,
b) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) przygotowania ofert w otwartym konkursie ofert oraz innych trybach

przewidzianych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,



4) doradztwo -w ramach wsparcia lokalnego Ili sektora Stargardzkie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych organizowało nieodpłatne poradnictwo
z zakresu prawa dla organizacji pozarządowych oraz dla osób, które chciały
założyć stowarzyszenie. Ponadto dla organizacji dostępny był również
specjalista ds. pisania projektów;

5) promocja lokalnych organizacji pozarządowych:
a) 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,

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

c) funkcjonuje strona internetowa Centrum (www.scwop.starqard.pl) na której
umieszczane są wszelkie aktualności dotyczące podmiotów Ili sektora oraz
informacje z bieżącej działalności Centrum.

MIEJSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W STARGARDZIE

1. 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 3 posiedzeniach, dokonując
m.in. zaopiniowania 3 projektów uchwał, tj.:
1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Stargard

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022;

2) projekt „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022";

3) projekt sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Stargard
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021 roku".



Tabela 1.

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

Lp, Nazwa zadania Liczba Podmiot,reaiizujący Kwota ,środków Wyk:1:mar,le p.l1ana % tryb udileJji-nla " Uwagi
zawalfych zadanie zaplan·owanych na 202,1 r. -w złotych wykonania śr:edków

umów 2021 r. - planu finans.o~ch
" w·złotych

'OBSZAR:
POMOC SPOŁECZNA, WTYM POMOC RODZINOM I OSOBOM WTRJJ@NEJ SYTłJ:ACJI ŻY0/0,W/i-j

ORAZ WYRÓWNYWANlli SZAffłSNCH R,QDZ}N I QJÓB .
1. Prowadzenie działań mających 1 Caritas Archidiecezji 370.000 370.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia

na celu rozwiązywanie problemu Szczecińsko - Kamieńskiej o działalności pozytku zawarta w 2021 r. -
bezdomności osób uzależnionych publicznego powierzenie realizacji

i o wolontariacie zadania publiczneQo
2. Prowadzenie noclegowni dla osób 1 Caritas Archidiecezji 200.000 200.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia

bezdomnych Szczecińsko - Kamieńskiej o działalności pożytku zawarta w 2020 r. -
publicznego powierzenie realizacji
i o wolontariacie zadania oubliczneao

3. ProwadzenieSrodowiskowego 1 Zachodniopomorski Oddział 624.871,25 603.223,75 96,54 Ustawa Umowa wieloletnia
Domu Samopomocy typu AC Okręgowy Polskiego - w tym środki od - w tym środki od o działalności pozytku zawarta w 2020 r. -
w Stargardzie Czerwonego Krzyza w Wojewody Wojewody publicznego powierzenie realizacji

Szczecinie Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego i o wolontariacie zadania publicznego
488.871,25 467.223,75

4. Prowadzenie Srodowiskowego 1 Polskie Stowarzyszenie 1.037.820,25 1.037.820,25 100 Ustawa Umowa wieloletnia
Domu Samopomocy typu B na rzecz Osób - środki od Wojewody - środki od Wojewody o działalności pożytku zawarta w 2019 r. -
w Stargardzie z Niepełnosprawnością Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego publicznego powierzenie realizacji

Intelektualną Kolo i o wolontariacie zadania publicznego
w Staraardzie

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu 3 Polski Związek 5.000 5.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
społecznemu osób Niewidomych Okręg o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
niepełnosprawnych z różnymi Zachodniopomorski publicznego wspieranie realizacji
rodzajami niepełnosprawności i o wolontariacie zadania oubliczneoo

Stargardzkie 5.000 5.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
Stowarzyszenie Chorych o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
na SM publicznego wspieranie realizacji

i o wolontariacie zadania publlczneoo
Stowarzyszenie Amazonek 5.000 5.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
,Stokrotka" o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -

publicznego powierzenie realizacji
i o wolontariacie zadania

6. Prowadzenie placówek wsparcia 2 Chorągiew 15.000 15.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
dziennego na terenie Stargardu Zachodniopomorska o działalności pozytku zawarta w 2021 r. -
realizujących programy ZHP Hufiec Stargard publicznego wsparcie realizacji
socjoterapeutyczne i o wolontariacie zadania oubliczneoo

Towarzystwo Przyjaciół 80.000 80.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
Dzieci Zachodniopomorski o działalności pożytku zawarta w 2020 r. -
Oddział Regionalny publicznego wsparcie realizacji
w Szczecinie i o wolontariacie zadania oubliczneoo



7. Zapewnienie asystenta 1 Stowarzyszenie „Potrzebny 21.000 21.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
w mieszkalnictwie wspomaganym Dom" o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
dla placówek opiekuńczo- publicznego powierzenie realizacji
wychowawczych i rodzin i o wolontariacie zadania publicznego
zastsoczvch

8. Swiadczenie specjalistycznych 1 Polskie Stowarzyszenie 200.000 200.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
usług opiekuńczych dla osób na rzecz Osób - w tym środki od - w tym środki od o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
z zaburzeniami psychicznymi z Niepełnosprawnością Wojewody Wojewody publicznego powierzenie realizacji
realizowanych w mieszkalnictwie Intelektualną Kolo Zachodniopomorskiego: Zachodniopomorskiego: i o wolontariacie zadania publicznego
wscornaoanvn w Starqardzle 162.000 162.000

9. Organizowanie transportów 1 Chrześcijańska Służba 6.000 4.557,03 79,95 Ustawa Umowa jednoroczna
żywności unijnej i prowadzenia Charytatywna o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
punktu jej wydawania dla publicznego wsparcie realizacji
najuboższych mieszkańców i o wolontariacie zadania publicznego
miasta

10. Prowadzenie gminnego ośrodka 1 Caritas Archidiecezji 420.000 420.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
wsparcia dla ofiar przemocy Szczecińsko - Kamieńskiej o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
w rodzinie i kobiet lub kobiet publicznego wsparcie realizacji
z dziećmi pozbawionych i o wolontariacie zadania publicznego
schronienia

11. Prowadzenie punktu pomocy 1 Stowarzyszenie Ludzi 6.000 6.000 100 Ustawa Prawo Umowa jednoroczna
doraźnej dla osób bezdomnych Bezdomnych zamówień publicznych zawarta w 2021 r.
w Stargardzie i Samotnych Matek

z Dziećmi
12. Zabezpieczenie i wydawanie 2 Stowarzyszenie Ludzi 4.500 4.500 100 Ustawa Prawo Umowa jednoroczna

ciepłych posiłków osobom Bezdomnych zamówień publicznych zawarta w 2021 r.
bezdomnym na terenie Miasta i Samotnych Matek
Stargard z Dziećmi

Caritas Archidiecezji 18.000 18.000 100 Ustawa Prawo Umowa jednoroczna
Szczecińsko - Kamieńskiei zamówień oublicznvch zawarta w 2021 r.

13. Pomoc osobom 4 Polskie Stowarzyszenie 20.000 19.999,95 100 zarządzenie Nr Umowa jednoroczna
niepełnosprawnym na rzecz Osób - środki z PFRON - środki z PFRON 250/2021 Prezydenta zawarta w 2021 r. -
poszkodowanym wwyniku żywiołu z Niepełnosprawnością Miasta Stargard z dnia powierzenie realizacji
lub sytuacji kryzysowych Intelektualną Kolo 11 sierpnia zadania publicznego
wywołanych chorobami zakaźnymi w Staraardzie 2021 roku w sprawie

Zachodniopomorski Oddział 20.000 20.000 100 określenia trybu Umowa jednoroczna
Okręgowy Polskiego - środki z PFRON - środki z PFRON postępowania o zawarta w 2021 r. -
Czerwonego Krzyża w udzielenie dotacji, powierzenie realizacji
Szczecinie sposobu jej rozliczania zadania oubliczneao
Stowarzyszenie „Potrzebny 17.000 16.961,08 99,77 oraz sposobu kontroli Umowa jednoroczna
Dom" - środki z PFRON - środki z PFRON wykonywania zadań zawarta w 2021 r. -

publicznych zleconych powierzenie realizacji
organizacjom zadania publlczneco

Stowarzyszenie Osób 10.000 9.937,61 99,38 pozarządowym w celu Umowa jednoroczna
Niepełnosprawnych - środki z PFRON - środki z PFRON przeciwdziałania zawarta w 2021 r. -
i Przyjaciół Wolontariat COVID-19, z powierzenie realizacji
Szansa pominięciem zadania publicznego

otwartego konkursu
ofert w związku z art.
15zzm ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
zwiazanvch z



zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-
19, innych chorób
zakaźnych oraz
wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020, poz.
1842 z oóźn. zm.)
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OBSZAR: - - -

DZIAŁALNOŚĆ NA_ RZECZ OSÓ/3 W WJĘKll EMER'YTA~NYM I
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1. Wspieranie aktywności osób 2 Stowarzyszenie Uniwersytet 7.000 7.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia
starszych na poziomie lokalnym Trzeciego Wieku publicznym zawarta w 2021 r. -
poprzez: Kluby Seniora wsparcie realizacji
i Uniwersytety Trzeciego Wieku zadania publlczneco

Oddział Rejonowy Polskiego 10.000 10.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia
Związku Emerytów, publicznym zawarta w 2021 r. -
Rencistów wsparcie realizacji
i Inwalidów w Staraardzie zadania publiczneao

2. Wyposażenie i prowadzenie Klubu 1 Parafia pw. NMP Królowej 2.500 2.500 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia
Seniora w obszarze Starego Świata publicznym zawarta w 2021 r. -
Miasta wsparcie realizacji

zadania publiczneeo
3. Zapewnienie funkcjonowania 1 Stowarzyszenie .Potrzebny 40.767,96 40.221,83 98,66 Ustawa Umowa wieloletnia

Klubu „Senior+" na os. Lotnisko Dom" - w tym środki - w tym środki o działalności pożytku zawarta w 2019 r. -
z Budżetu Państwa: z Budżetu Państwa: publicznego powierzenie realizacji
32.767,96 32.221,83 i o wolontańacie zadania publicznego

4. Zapewnienie funkcjonowania 1 Parafia pw. św. Krzyża 9.450 9.450 100 Ustawa o zasadach Umowa o partnerstwo -
Klubu „Senior+" na os. Kluczewo - w tym środki - w tym środki prowadzenia polityki wieloletnia zawarta w

z Budżetu Państwa: z Budżetu Państwa: rozwoju 2019 r. - powierzenie
4.450 4.450 realizacji zadania

publicznego

5. Zapewnienie funkcjonowania 1 Zachodniopomorski Oddział 268.000 268.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
Dziennego Domu .Senior+" Okręgowy Polskiego - w tym środki - w tym środki o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -

Czerwonego Krzyża w z Budżetu Państwa: z Budżetu Państwa: publicznego wsparcie realizacji
Szczecinie 85.440 85.440 i o wolontańacie zadania nubllczneno

RAZEMSR.óDKI W\"KORZV'SfAtiE- 337.171,.83 zł fPlan-33,7.7t'7,l9~ zł,)- 6 (1J0,ów - --- . - -

OBSZAR: - -

OCHRONA I PROMOCJA ZDROW,l'A
1. ALA dla trzeźwości 1 Stargardzkie 50.000 50.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia

Stowarzyszenie Klub publicznym zawarta w 2021 r. -
Abstynenta .ALA" wsparcie realizacji

zadania publlczneco
2. Organizacja feńi zimowych i 1 Stowarzyszenie Potrzebny 28.000 28.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia

wakacji letnich dla dzieci i Dom publicznym zawarta w 2021 r. -
młodzieży wsparcie realizacji
z osiedla Lotnisko i z Kluczewa zadania publicznego



3. Zapewnienie funkcjonowania 1 Stowarzyszenie MONAR 40.000 40.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia
punktu profilaktyczno - publicznym zawarta w 2021 r. -
konsultacyjnego dla osób wsparcie realizacji
używających substancji zadania publicznego
esvchoak lvv.lnvch i ich rodzin

4. Wczesne wspomaganie rozwoju 1 Stowarzyszenie Nauczycieli 16.300 16.300 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia
dzieci i Rodziców Dzieci ze publicznym zawarta w 2021 r. -

Specjalnymi Potrzebami wsparcie realizacji
Edukacvinvmi zadania oubliczneoo

5. Grupa wsparcia i terapii dla 1 Stowarzyszenie Nauczycieli 3.700 3.700 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia
rodziców i opiekunów osób i Rodziców Dzieci ze publicznym zawarta w 2021 r. -
niepełnosprawnych Specjalnymi Potrzebami wsparcie realizacji

Edukacvinvmi zadania oubliczneoo
6. Prowadzenie świetlicy 1 Oddział Krajowego 6.000 6.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna

integracyjnej dla dzieci z Towarzystwa Autyzmu publicznym zawarta w 2021 r
autyzmem i ich rodzin - wsparcie realizacji

zadania oubliczne!:lo
7. Wczesne wykrycie umożliwi 1 Stowarzyszenie Edukacja - 2.000 2.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa wieloletnia

dłuższe życie Zdrowie - Aktywność publicznym zawarta w 2021 r. -
wsparcie realizacji
zadania oubliczneoo

8. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Stowarzyszenie Klub Karate 4.600 4.600 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta Kamikaze publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu „Szkoła,
Rodzina. środowisko"

9. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Ludowy Klub Sportowy 35.000 35.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta Feniks Pesta publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina środowisko"

10. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Stargardzkie Towarzystwo 7.000 7.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta Cyklistów publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina Środowisko"

11. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Klub Pływacki Neptun 11.000 11.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina środowisko"

12. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Klub Sportowy Spójnia 2.000 2.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
scedzania czasu wolneoo w



ramach Programu .Szkoła,
Rodzina, $rodowisko"

13. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Uczniowskim Klubem 5.200 5.200 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta Sportowym Valiant Jiu Jitsu publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu Kings
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu „Szkoła,
Rodzina, $rodowisko"

14. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Wiodący Międzyszkolny 19.200 19.200 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta Ludowy Klub Sportowy publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu POMORZE
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina, $rodowisko"

15. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Klub Pi/karski Błękitni 100.000 100.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu „Szkoła,
Rodzina, $rodowisko"

16. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Klub Sportowy MOTOBOYZ 5.000 5.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzieży z terenu miasta publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina $rodowisko"

17. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Zakładowy Klub Sportowy 32.300 32.300 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i mlodzie:ty z terenu miasta KLUCZEVIA publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina $rodowisko"

18. Organizacja sportowych zajęć dla 1 Klub Sportowy ATS 9.000 9.000 100 Ustawa o zdrowiu Umowa jednoroczna
dzieci i młodzie:ty z terenu miasta publicznym zawarta w 2021 r.
Stargard mających na celu
stworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego w
ramach Programu .Szkoła,
Rodzina $rodowisko"
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OBSZAR:
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄ,DOW'lCH ORAZ INNYCHPODMIOTÓWPROW:AB2'ĄCYCM EJZl.'AŁA-LNOŚĆ

POŻYTKUPUBI..ICZ.-"fJźGJ) . _
1. Zorganizowanie w latach 2021 - 2023 1 Stowarzyszenie Krzewienia 267.200 267.200 100 Ustawa Umowa wieloletnia

zaplecza dla funkcjonowania Sportu, Turystyki i Kultury o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -Stargardzkiego Centrum Wspierania „Kolejarz" w Warszawie publicznego powierzenie realizacjiOrganizacji Pozarządowych (SCWOP) i o wolontariacie zadania oubliczneao



RAZEM ś-ROb-KI WYkóR.JY<ST.ANE- 267~200 z.ł ,(Plan-i&7.2tl.0 :d)-1 umowa
OBSZAR:

NAUKA, EOUKAC~A, OŚWIA1TA I ~CM.OW~Nl~ - -··
1. Organizacja pólkolonii dla dzieci 2 Chorągiew 20.000 20.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia

i młodzieży z Gminy - Miasto Zachodniopomorska ZHP o działalności pożytku zawarta w 2019 r. -
Stargard w miejscu zamieszkania Hufiec Stargard publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania oubliczneao
Stowarzyszenie „Potrzebny 33.000 32.913,45 99,74 Ustawa Umowa wieloletnia
Dom" o działalności pożytku zawarta w 2019 r. -

publicznego wsparcie realizacji
i o wolontariacie zadania publiczneao

2. Organizacja zajęć rozwijających 1 Towarzystwo Przyjaciól 110.000 110.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia
uzdolnienia i zainteresowania Młodzieżowego Domu o działalności pożytku zawarta w 2019 r. -
dzieci Kultury w Stargardzie publicznego wsparcie realizacji
i młodzieży w czasie wolnym od i o wolontariacie zadania publicznego
zajęć szkolnych w
pomieszczeniach Młodzieżowego
Domu Kultury
w Staraardzie

, AAZEJ~ł-Sf:tQJ)l<I WV~óRZVStANE- 1'62.9t3,4$ z! (JPl_an -16,.ooj> z.ł)-- ł y_triowv - - ~· - - - ·- - - - -
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OBSZAR: -

KULTURA, SZTtlKA, OCHRONA DĆJBR KtJJ...Tll/JlY I DZII=_DZ/ClWA;_Ni!RtODOlf;ĘQ<J
1. "Ukraińska Kultura w Stargardzie - 1 Związek Ukraińców 10.000 7.250 72,50 Ustawa Umowa jednoroczna

2021" w Polsce Oddział o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
w Szczecinie publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania eubllczneoo
2. „Propagowanie muzyki poważnej 1 Stowarzyszenie Inicjatyw 17.000 15.058 88,58 Ustawa Umowa jednoroczna

wśród mieszkańców miasta Artystycznych PRO ARTE o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
Stargard" przy Państwowej Szkole publicznego wsparcie realizacji

Muzycznej I i li stopnia im. i o wolontariacie zadania publicznego
Witolda Lutosławskiego
w Staroardzie

3. „Organizacja warsztatów 1 Stargardzkie 11.000 11.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
plastycznych i wystaw, tworzenie Stowarzyszenie Miłośników o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
innych wydarzeń kulturalnych Sztuk Plastycznych publicznego wsparcie realizacji
w zakresie kultury i sztuki" "BRAMA" i o wolontariacie zadania publicznego

w Starruardzie
4. "Prowadzenie orkiestry i chóru 1 Stowarzyszenie Krzewienia 55.000 . 55.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna

oraz upowszechnianie kultury Sportu, Turystyki i Kultury o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
muzycznej i plastycznej wśród "Kolejarz" publicznego wsparcie realizacji
mieszkańców Starcardu" i o wolontariacie zadania oubliczneao

5. ,.Orkiestra Camerata Stargard - 1 Fundacja CAMERATA 220.000 220.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
nowe brzmienie miasta" o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -

publicznego wsparcie realizacji
i o wolontariacie zadania Dubliczneao

6. „Dofinansowanie prac 1 Parafia Sww. App. Piotra 350.000 334.000 95,43 Uchwala Nr Umowa jednoroczna
konserwatorskich, restauratorskich i Pawia XVl/159/07 RM zawarta w 2021 r. -
i robót budowlanych przy zabytku w Stargardzie z dnia wsparcie realizacji
wpisanym rejestru zabytków • 18 grudnia 2007 r. zadania publicznego
Cerkwi Prawosławnej pw. śww. w sprawie określenia
Aoo, Piotra i Pawła w Staroardzie - zasad i trvbu



w projekcie pn. "Stargard, Cerkiew udzielania dotacji
prawosławna pw. śww. App. na dofinansowanie
Piotra i Pawła (1890r.): prace prac
konserwatorskie restauratorskie konserwatorskich,
dachu" restauratorskich lub

robót budowlanych
przy zabytku
wpisanym do rejestru,
zmienionej uchwalą
Nr XXV/273/08 z dnia
28 października 2008
r.; ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i
ooiece nad zabytkami

7. „Dofinansowanie prac 1 PARAFIA 1.000.000 948.300,76 94,83 Uchwały Nr Umowa jednoroczna
renowacyjna-konserwatorskich w RZVMSKOKATOLICKA pw. XVl/159/07 RM w zawarta w 2021 r. -
obiekcie zabytkowym - Kolegiacie NMP Królowej Świata Stargardzie z dnia 18 wsparcie realizacji
NMP Królowej świata, z grudnia 2007 r. w zadania publicznego
podziałem na zadania: sprawie określenia
- wkład własny w projekcie: zasad i trybu
"Rozwój zasobów kulturalnych udzielania dotacji na
poprzez prace konserwatorskie, dofinansowanie prac
restauratorskie w zabytkowej konserwatorskich,
Kolegiacie NMP Królowej Świata restauratorskich lub
w Stargardzie, realizowanym w robót budowlanych
ramach Programu Operacyjnego przy zabytku
Infrastruktura i środowisko 2014- wpisanym do rejestru,
2020 - kwota 594. 731,00 zł; zmienionej uchwalą Nr
- konieczne roboty dodatkowe: XXV/273/08 z dnia 28
remont, przebudowa wieży października 2008 r.;
północnej Kolegiaty NMP Królowej ustawa z dnia 23 lipca
Świata oraz przebudowa 2003 r. o ochronie
prezbiterium - wykonanie projektu zabytków i opiece nad
budowlanego zgodnie z zabytkami
przepisami prawa budowlanego;
odtworzenie historycznego
miejsca pochówku burmistrza
Stargardu Petera Groninga;
całkowita renowacja dwóch
witraży z 191 O r. "Boże
Narodzenie", "Pokłon Trzech
Króli"; zabezpieczenie,
zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku- stabilizacja konstrukcyjna
części składowych zabytku -
wykonanie ram dla zabytkowych
witraży- w kwocie 405.269,00 zł
konserwatorskie, restauratorskie w
zabytkowej Kolegiacie NMP
Królowej Świata
w Stargardzie"

8. Zadania z zakresu kultury - - 130,00 - - - Srodki niewykorzystane
obeimuiace oraanizacie imprez



i przedsięwzięć kulturalnych,
w mających na celu ochronę
dziedzictwa narodowego
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OBSZAR: . . -
TURYSTYKA I KRAJOZNA:WSTWQ

1. .,Organizacja imprez, rajdów, 1 PTTK Oddział 3.000 3.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
konkursów, prelekcji i innych w Stargardzie o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
przedsięwzięć związanych z publicznego i o wsparcie realizacji
promocją walorów turystycznych wolontariacie zadania publicznego
Miasta Stargard"

2. .Prowadzenie Informacji 1 Towarzystwo Przyjaciół 50.000 50.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
Turystycznej na terenie Miasta Stargardu o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
Stargard" publicznego i o wsparcie realizacji

wolontariacie zadania publicznego
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OBSZAR: - . ..

WSPIBRANlEI UPOW$ZECJlJfIANiJ:JE l(Ut.'f'(;fRY .F'f~YC:~'N(ĘJISPOR'ffJ
1. .Rozwój sportu - rozgrywki piłki 1 Klub Sportowy "Spójnia" 40.000 40.000 100 Uchwala Nr Umowa jednoroczna

siatkowej kobiet" XXXlll/386/2013 RM z zawarta w 2021 r.
dnia 29 października
2013 r. w sprawie
określenia warunków i
trybu finansowania
rozwoju sportu
w Gminie - Miasto
Staraard

2. „Upowszechnianie kultury 1 Klub Piłkarski "Błękitni" 1.000.000 1.000.000 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej poprzez organizację, zawarta w 2021 r.
szkolenie, prowadzenie drużyn
zespołowych
w rozgrywkach ligowych w piłkę
nożna na szczeblu centralnvm"

3. „Upowszechnianie kultury 1 Klub Pi/karski "Błękitni" 43.000 43.000 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej w zakresie piłki nożnej zawarta w 2021 r.
wśród dzieci i młodzieży sekcji
meskiei"

4. „Upowszechnianie kultury 1 Klub Piłkarski "Błękitni" 23.000 23.000 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej w zakresie piłki nożnej zawarta w 2021 r.
wśród dzieci i młodzieży sekcji
żeńskiej oraz udział w
rozgrywkach ligowych sekcji
żeńskiei"

5. .Wspieranie i upowszechnianie 1 Ludowy Klub Sportowy 41.000 41.000 100 jw. Umowa jednoroczna
kultu rv fizvcznei" "FENIKS PESTA" zawarta w 2021 r.

6. „Upowszechnianie kultury 1 Lekkoatletyczny Ludowy 58.500 58.500 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej w zakresie lekkoatletyki" Klub Sportowy "Pomorze" zawarta w 2021 r.

Starc:iard



7. „Upowszechnianie kultury 1 Klub Sportowy ATS 11.000 11.000 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej w zakresie tenisa zawarta w 2021 r.
stołoweoo"

8. „Wspieranie i upowszechnianie 1 Klub Sportowy "Unia" 8.100 8.100 100 jw. Umowa jednoroczna
kultury fizycznej w zakresie piłki zawarta w 2021 r.
nożnei"

9. „Upowszechnianie kultury 1 Klub Zapaśniczy "Zieloni" 8.500 8.500 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej i sportu- zapasy styl zawarta w 2021 r.
wolnv"

10. „Upowszechnianie kultury 1 Międzyszkolny Klub 40.000 40.000 100 jw. Umowa jednoroczna
fizvcznej w zakresie pływania" Soortowv "Neotun" zawarta w 2021 r.

11. „Wspieranie i upowszechnianie 1 Shobu Kan Stargardzkie 6.800 6.800 100 jw. Umowa jednoroczna
kultury fizycznej w zakresie Stowarzyszenie Karate zawarta w 2021 r.
wschodnich sztuk walki- karate"

12. .Wspieranie i upowszechnianie 1 Stowarzyszenie Klub Karate 5.400 5.400 100 jw. Umowa jednoroczna
kultury fizycznej w zakresie Kamikaze zawarta w 2021 r.
wschodnich sztuk walki"

13. „Upowszechnianie kultury 1 Wiodący Międzyszkolny 55.800 55.800 100 jw. Umowa jednoroczna
fizycznej w zakresie lekkiej Ludowy Klub Sportowy zawarta w 2021 r.
atletyki" "Pomorze"

14. „Wspieranie i upowszechnianie 1 Zakładowy Klub Sportowy 247.700 247.700 100 jw. Umowa jednoroczna
kultury fizycznej w zakresie pi/ki "Kluczevia" zawarta w 2021 r.
nożnej"

15. „Upowszechnianie i rozwój 1 Towarzystwo Przyjaciół 5.000 5.000 100 jw. Umowa jednoroczna
sportów wodnych wśród dzieci i Młodzieżowego Domu zawarta w 2021 r.
młodzieży poprzez zorganizowany Kultury
system szkoleń i wydarzeń
żeclarsko-recatowvoh"

16. „Dofinansowanie w roku 2021 1 Stargardzkie Towarzystwo 7.500 7.500 100 jw. Umowa jednoroczna
imprez sportowych Cyklistów zawarta w 2021 r.
organizowanych przez STC oraz
wsparcie aktywności sportowej
wśród seniorów w kolarstwie"

17. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 1 Stargardzkie Towarzystwo 24.000 24.000 100 jw. Umowa jednoroczna
kolarstwie szosowym, Cyklistów zawarta w 2021 r.
przełajowym i torowym
Młodzieżowej Sekcji Kolarskiej
Stargardzkiego Towarzystwo
Cvklistów w 2021 r."

18. Rozwój sportu poprzez 1 "Spójnia" Stargard. 1.500.000 1.500.000 100 jw. Umowa jednoroczna
upowszechnianie koszykówki Sportowa Spó/ka Akcyjna zawarta w 2021 r.
meżczvzn

19. Rozwój sportu - rozgrywki 1 Spójnia" Stargard. Sportowa 125.000 125.000 100 jw. Umowa jednoroczna
młodzieżowe So61ka Akcvlna zawarta w 2021 r.
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1. Zadania związane z rozwojem 6 Polski Związek Działkowców 20.000 20.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
rodzinnych ogrodów działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
na terenie miasta Stargard im. publicznego wsparcie realizacji

.4 Marca" i o wolontariacie zadania oubliczneoo



Polski Związek Działkowców 20.000 20.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
- Rodzinny Ogród Działkowy o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
im. publicznego wsparcie realizacji
,.St. Czernleckłeco" i o wolontariacie zadania publlczneoo
Polski Związek Działkowców 15.000 15.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
- Rodzinny Ogród Działkowy o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
im. publicznego wsparcie realizacji
,.M. Konopnickiej" i o wolontariacie zadania publicznego

Polski Związek Działkowców 10.000 10.000 100 Ustawa Umowa jednoroczna
- Rodzinny Ogród Działkowy o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
im. ,.Pomorska" publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania publiczneqo
Polski Związek Działkowców 7.500 7.500 100 Ustawa Umowa jednoroczna
- Rodzinny Ogród Działkowy o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
im. ,.Bolesława Chrobrego" publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania nubllczneco
Polski Związek Działkowców 7.500 7.500 100 Ustawa Umowa jednoroczna
- Rodzinny Ogród Działkowy o działalności pożytku zawarta w 2021 r. -
im. ,.Nowy Sad" publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania publlczneco
2. Prowadzenie schroniska dla 1 Towarzystwo Opieki nad 569.000 569.000 100 Ustawa Umowa wieloletnia

bezdomnych zwierząt Zwierzętami Oddział o działalności pożytku zawarta w 2019 r. -
Kiczarowo publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania oublicznego
3. Prowadzenie opieki nad wolno 1 Towarzystwo Opieki nad 25.000 24.990,12 99,96 Ustawa Umowa wieloletnia

żyjącymi kotami na terenie Miasta Zwierzętami Oddział o działalności pożytku zawarta w 2020 r. -
Stargard w Stargardzie publicznego wsparcie realizacji

i o wolontariacie zadania oubliczneoo
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W 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizowały 84 umowy na łączną kwotę
9.773.483,83 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 1.856.054,47 zł (Plan - 9.869.839,46 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie
1.878.349,46 zł).



Tabela 2.
Realizacja zadań publicznych w trybie tzw. ,,MAŁYCH GRANTÓW"

(na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie}
l.Łp. Nazwa zadania 1P,0dmlot. realizujący zadańie Kw. ota,środków I Wykonanie ptanu· % wykon·ania UWa'gi

zaplanowanych na w 202:I "· -w plan.u .,
202-1 r. - w złoty~~ 1, złoty~h -OBSZAR: -

NAUKA, E:Bl.!.KACJAl QŚWlA.TA I wYCH:()WA,NIE ,
1. Zapewnienie transportu dzieci na kolonię Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Józefa 3.000 3.000 100 Umowa o wsparcie realizacji

w Staroordzie zadania oubliczneao
FłAZ-ENl~SRóDKi WYKORZYSTANE - 3.0óo zł _{Plan - ttOQO zi) - 1' um(1wa
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OBSZAR:
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTVRY IDZIĘ/l.~ttTWA NARQD.OWE.GO

1. "19. Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Dozwolone Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego 5.000 5.000 100 Umowa o powierzenie realizacji
do lat 19" Domu Kulturv zadania oublicznego

2. "SOK Stargardzka Ofensywa Kulturalna - cykl Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL 6.000 6.000 100 Umowa o powierzenie realizacji
wywiadów z ludźmi kultury i sztuki pochodzącymi zadania publicznego - 2 umowy
ze Staraardu"

3. "$więto kwiatów i Książek" Stowarzyszenie Omne Verbum 1.320 1.320 100 Umowa o powierzenie realizacji
zadania oublicznego

4. "Koncert u Królowej Świata" Parafia Rzymskokatolicka pw. 10.000 10.000 100 Umowa o powierzenie realizacji
Naiświetszei Marii Pannv Królowej Świata zadania oubliczneao

5. "Warsztaty wokalne w ramach: li-go Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL 10.000 10.000 100 Umowa o powierzenie realizacji
Grz\'boorania Music Festivalu 2022" zadania oublicznecio

6. "Mikołajkowe kolędowanie - pieśni liturgiczne, Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność 10.000 10.000 100 Umowa o powierzenie realizacji
koledv i oastorałki" zadania oubliczneao

7. "Chwila mysli" - spektakl poezja C.K. Norwida Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny 2.000 2.000 100 Umowa o wsparcie realizacji
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OBSZAR:
TURYSTYKĄ I KRAJQZliA:WSTWO .

1. „Rajd rowerowy z okazji światowego Dnia Stowarzyszenie „Stargard Na Rowery" 2.500 2.500 100 Umowa o powierzenie realizacji
Turystyki oraz Europejskiego Tygodnia zadania publicznego
Zrównoważoneao Transoortu"
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OBSZAR:
ĘKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZATORAZ OCHRONA DZIED_:P,CTWAPRZYB.QOIY(Ctli.GJ) ..

1. Male Granty dla Rodzinnych Ogrodów - 10.000 0,00 - W 2021 r. ze względu na
Działkowych obostrzenia związane z

pandemią Covid-19 odstąpiono
od realizacji zadania
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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 z późn. zm.) 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 2021 roku zostały
zrealizowane, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

~ENTAMIASTA
z.
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