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Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy
określonych w art.7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 t.j.) natomiast ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 t.j.) nakłada
na organ administracji publicznej obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Program współpracy Miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi
oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok został
przyjęty

Uchwałą

Rady

Miasta

Wysokie

Mazowieckie

Nr

XXXIV/162/13

z dnia 25 września 2013 roku.
Dokument ten został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania
z organizacjami pozarządowymi w roku 2014. W ww. programie zostały określone zasady
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz katalog zadań publicznych.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie § 3
Uchwały Nr XV/79/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2012 roku
w

sprawie

określania

zasad

i

trybu

przeprowadzania

konsultacji

społecznych

z mieszkańcami miasta Wysokie Mazowieckie Zarządzeniem Nr 264/13 Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
dotyczących projektu programu. Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących
formach:
- poprzez umieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta na minimum 7 dni. W trakcie
prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany
Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
działających w sferze pożytku publicznego.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady:
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
W ramach programu przedstawiono organizacjom zadania, w realizację których

mogły włączyć się one jako realizatorzy zadań miejskich. Były to zadania z zakresu
pozalekcyjnych zajęć sportowych i objęcia członków rodzin z problemami uzależnienia
pomocą materialną i psychospołeczną.
Zadania dotyczące prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych obejmowały:
1) Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej (minimum trzy drużyny) w
rozgrywkach ligowych oraz turniejach,
2) Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego w rozgrywkach
ligowych oraz turniejach,
3) Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
4) Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
5) Szkolenie i prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo.
Zadania z zakresu objęcia członków rodzin z problemami uzależnienia pomocą
materialną i psychospołeczną obejmowało współorganizowanie kolonii terapeutyczno wypoczynkowych na terenie Polski dla 40 dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.
W dniu 7 stycznia 2014 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
2014 r. na zadania nr: 1, 2, 3, 4, 5. Powyższe zadania wynikały z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2014 roku, na
ich realizację przewidziano dotację w wysokości 87 000 zł.
Do konkursu zgłoszono jedną ofertę na realizację zadania nr 1, zgłosił ją Miejski
Klub Sportowy RUCH Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 14. Na realizację zadania nr 2
wpłynęła jedna oferta, zgłosił ją Klub Tenisa Stołowego w Wysokiem Mazowieckiem ul.
Ludowa 19. Na realizację zadania nr 3 wpłynęła jedna oferta, zgłosił ją Uczniowski Klub
Sportowy „MAX BASKET" z Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem. Na realizację
zadania nr 4 wpłynęła jedna oferta, zgłosił ją Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNECZKA"
mający siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. Jedna oferta
wpłynęła na realizację zadania nr 5, ofertę zgłosił Klub Sportowy „MINOTAUR” ul.
Północna 33, 18-100 Łapy.
Powołana przez Burmistrza Miasta komisja przeanalizowała oferty proponując
podpisanie umów z oferentami.

W dniu 17 lutego 2014 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta, a zarządem Klubu
Tenisa Stołowego w Wysokiem Mazowieckiem podpisano umowę na szkolenie i
prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego, kwota wynikająca z umowy na
realizację zadania wyniosła 10 000 zł. Zadanie to realizowane było poprzez udział w
rozgrywkach ligowych oraz w turniejach klasyfikacyjnych i okazjonalnych. Zostało ono
zrealizowane, a przeznaczona na ten cel kwota została wykorzystana.
W dniu 17 lutego 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta,
a zarządem UKS „MAX BASKET" przy Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem,
wynikająca z umowy kwota to 15 000 zł. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez
prowadzenie dziewczęcych drużyn koszykówki w kategoriach juniorki, kadetki i młodziczki
ich udział w treningach, turniejach oraz obozach sportowych. Przeznaczone na ten cel
środki zostały wykorzystane.
W dniu 17 lutego 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta, a
zarządem Klubu Sportowego „MINOTAUR” ul. Północna 33, 18-100 Łapy, wynikająca z
umowy kwota to 7 000 zł. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez prowadzenie sekcji
młodzieżowych Judo w trzech grupach wiekowych i ich udział w turniejach. Przeznaczone
na ten cel środki zostały wykorzystane.
W dniu 17 lutego 2014 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Zarządem Miejskiego
Klubu Sportowego RUCH Wysokie Mazowieckie została podpisana stosowna umowa na
szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych w ramach rozgrywek piłkarskich. Zadanie
to realizowane było poprzez udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich na
szczeblu województwa. Kwota wynikająca z umowy na realizację zadania wyniosła 40 000
zł. Zadanie to zostało zrealizowane, a przeznaczone na ten cel środki wykorzystano.
W dniu 17 lutego 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta,
a zarządem UKS „JEDYNECZKA" w Wysokiem Mazowieckiem, wynikająca z umowy
kwota to 15 000 zł. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez prowadzenie drużyn
młodzieżowych piłki siatkowej i ich udział w treningach, turniejach, obozach sportowych.
Przeznaczone na ten cel środki zostały wykorzystane.
W dniu 11 marca 2014 r. roku ogłoszono konkurs na organizację i realizację
wypoczynku letniego (kolonii) dla 40 dzieci z programem socjoterapeutycznym i
kulturalno-turystycznym. Powyższe zadanie wynikało z Miejskiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2014 r.
Do konkursu zgłoszono 18 ofert. Najniższą

cenowo i spełniającą wszystkie

wymogi zawarte w ogłoszeniu złożyło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących
Pomocy „Bliżej Ciebie”, ul. Ludowa 19,18-200 Wysokie Mazowieckie.
Z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”,
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie w dniu 15 kwietnia 2014 roku
podpisano umowę na zorganizowanie wypoczynku letniego (kolonii) dla 40 dzieci z
programem socjoterapeutycznym i kulturalno-turystycznym z terenu miasta Wysokie
Mazowieckie. Zadanie powyższe zostało zrealizowane, a środki przeznaczone na ten cel w
wysokości 24 800 zł. zostały wykorzystane.
Ponadto w ramach realizacji Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w
sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Mieście Wysokie
Mazowieckie wpłynęły dwa wnioski. Wniosek złożył Miejski Klub Sportowy RUCH
Wysokie Mazowieckie na „Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn
młodzieżowych piłki nożnej” oraz Klub Tenisa Stołowego w Wysokiem Mazowieckiem na
„Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych tenisa stołowego w
rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Powołana przez Burmistrza Miasta komisja
przeanalizowała oferty proponując podpisanie umowy z powyższymi klubami.
W dniu 17 lutego 2014 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Zarządem Miejskiego
Klubu Sportowego RUCH Wysokie Mazowieckie została podpisana stosowna umowa na
szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych w ramach rozgrywek
piłkarskich. Zadanie to realizowane było poprzez udział drużyny seniorów i drużyn
młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu województwa podlaskiego. Kwota
wynikająca z umowy na realizację zadania wyniosła 140 000 zł. Na wniosek MKS RUCH
Wysokie Mazowieckie przyznano dodatkową dotację w kwocie 15 000 zł. Zadanie to
zrealizowane zostało do końca 2014 roku, a przeznaczone na ten cel środki wykorzystano.
W dniu 17 lutego została podpisana umowa z Klubem Tenisa Stołowego w Wysokiem
Mazowieckiem na szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych
tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Kwota wynikająca z umowy na
realizację zadania wyniosła 15 000 zł.
Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie realizując cele Programu współpracy

w 2014 r., udzielił organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również
pomocy pozafinansowej:
-Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NATURA" udostępniono
pomieszczenia w Gimnazjum na prowadzenie -warsztatów terapii osób niepełnosprawnych.
-Nieodpłatnie

udostępniono

lokal

w

Miejskim

Ośrodku

Kultury

na

działalność statutową Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.
-Polskiemu Związkowi Niewidomych, Koło Terenowe udostępniono nieodpłatnie
pomieszczenia na zorganizowanie uroczystych spotkań.
-Miejskiemu Klubowi Sportowemu RUCH Wysokie Mazowieckie oddano w
użyczenie stadion miejski.
-Klubowi

Rodzin

Abstynenckich

„Łabędź"

udostępniono

nieodpłatnie

pomieszczenie w Miejskim Ośrodku Kultury na prowadzenie działalności statutowej oraz
wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”: w organizacji uroczystości z
okazji XIX rocznicy powstania klubu, opłat za usługi telefoniczne.
-Towarzystwu Przyjaciół Miasta udostępniono nieodpłatnie pomieszczenie na
działalność statutową oraz na prowadzenie „Izby Ziemi Wysokomazowieckiej".
-Stowarzyszeniu na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie" wynajęto
nieodpłatnie pomieszczenia na siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury oraz pomieszczenie
magazynowe w budynku przy ul. Armii Krajowej 1 za odpłatnością.
Miasto Wysokie Mazowieckie współpracowało z organizacjami pozarządowymi na
wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie
warunków

do

zwiększenia

aktywności

społecznej

oraz

prowadzenia

ciekawych

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Zwiększa się coraz bardziej efektywność
realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a organizacje
pozarządowe stają się ważnym partnerem Miasta.
Należy stwierdzić, że współpraca organów miasta Wysokie Mazowieckie
z organizacjami pozarządowymi przebiegała prawidłowo.

