
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 31 maja 2018r. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 roku 

 

W 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVI/230/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie 

Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r. Współpraca odbywała się 

na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej 

konkurencyjności, jawności, równości szans.  

 
1. Zgodnie z programem współpracy, zabezpieczone w budżecie miasta środki dla organizacji 

pozarządowych rozdysponowane zostały w ramach otwartych konkursów ofert. Organizacje 

pozarządowe nie skorzystały z prawa uczestnictwa w komisjach konkursowych. 

2. W wyniku przeprowadzonych konkursów zawarto 23 umów, na łączną kwotę 317.900 zł. 

3. Rozstrzygnięcie konkursów na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe: 

3.1 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja imprez, konferencji, spotkań dla 

mieszkańców miasta  

Na realizację zadania zaplanowano 22.000 zł, rozdysponowano 22.000 zł 

➢ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3.000 zł 

➢ UKS SOKÓŁ  - 3.000 zł 

➢ Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania –1.000 zł 

➢ Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500 zł, 

➢ ZHP, Hufiec Nowe Miasto Lubawskie – 5.000 zł 

➢ Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski – 2.000 zł 

➢ Polski Związek Niewidomych – 2.000 zł 

➢ Stowarzyszenie Błękitna Mila – 1.000 zł 

➢ Stowarzyszenie Amazonki – 500 zł 

➢ MUKS Olimpia – 4.000 zł 

3.2 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja zajęć dla osób w wieku 

emerytalnym  

Na realizację zadania zaplanowano 18.000 zł, rozdysponowano 18.000 zł 

➢ Uniwersytet Trzeciego Wieku –18.000 zł 

3.3 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Na realizację zadania zaplanowano 150.000 zł, rozdysponowano 150.000 zł 

➢ UKS ISKRA – 4.000 zł, 

➢ MUKS OLIMPIA – 18.000 zł 

➢ UKS SOKÓŁ –15.000 zł 

➢ KS Finishparkiet Drwęca (PN) – 90.000 zł, 

➢ KS Finishparkiet Drwęca (LA) – 23.000 zł 



3.4 Promocja i profilaktyka zdrowotna  

Na realizację zadania zaplanowano 2.900  zł, rozdysponowano  2.900 zł 

➢ PCK (pierwsza pomoc) –1.100 zł, 

➢ PCK (edukacja zdrowotna, przeciwdziałanie AIDS) - 800 zł, 

➢ PCK (krwiodawstwo) – 1.000 zł 

3.5 Rozwój sportu – piłka nożna 

Na realizację zadania zaplanowano 80.000 zł, rozdysponowano 80.000 zł. 

➢ KS Finishparkiet Drwęca - 80.000 zł 

3.6 Rozwój sportu – sporty samochodowe  

Na realizację zadania zaplanowano 16.000 zł, rozdysponowano 16.000 zł 

➢ Automobilklub Nowomiejski - 16.000 zł 

3.7 Upowszechnianie sportu organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem 

profilaktycznym. 

Na realizację zadania zaplanowano 44.000 zł, rozdysponowano 29.000 zł. 

➢ Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł, 

➢ UKS ISKRA – 7.000 zł, 

➢ MUKS Olimpia – 7.000 zł 

4. Pozostałe działania na rzecz organizacji pozarządowych.  

− wzajemne informowanie o podejmowanych działaniach oraz współorganizacja imprez  

w zakresie kultury, sportu, polityki senioralnej, w tym obchodów Światowego Dnia Osób 

Starszych, 

− wsparcie merytoryczne organizacji, w tym pomoc przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne, 

sprawozdawczości oraz zgłaszaniu zmian w rejestrach, 

− wsparcie lokalowe poprzez udostępnianie pomieszczenia dla organizacji pozarządowych  

w Miejskiej Bibliotece Miejskiej, 

− udział w spotkaniach, imprezach i konferencjach organizowanych przez sektor pozarządowy, 

−  stała współpraca z Miejską Radą Seniorów.  

Dorota Osińska 
Kierownik Referatu  
Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 


