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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA OTWOCKA  
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1. WPROWADZENIE.  
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), zwana dalej „ustawą” nakłada na organy 

administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „organizacjami”. Kluczowe 

znaczenie ma w tej kwestii art. 5 ust. 3, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z ww. podmiotami. 

Począwszy od 2005 roku, Rada Miasta Otwocka uchwala roczne programy współpracy  

z sektorem pozarządowym, które określają obszary i zasady oraz formy współpracy Miasta 

Otwocka z organizacjami, a ponadto zawierają wykaz priorytetowych zadań, które stanowią 

podstawę dla władz Miasta Otwocka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, 

przeznaczonymi na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań własnych gminy.  

Roczny Program współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zwany dalej „rocznym programem”, został 

przyjęty przez Radę Miasta Otwocka Uchwałą LIX/582/14 w dniu 30 października 2014 roku.  

Projekt rocznego programu został poddany publicznym konsultacjom. Wszelkie uwagi  

i propozycje do projektu rocznego programu można było składać od dnia 16 października  

do dnia 29 października 2014 r.  

 

2. REALIZACJA CELÓW  WSPÓŁPRACY.  
 

Współpraca z organizacjami w 2015 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, zaś 

podstawowym celem rocznego programu było kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem  

a sektorem pozarządowym. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród 

nich:  

1) aktywizacja społeczności lokalnej, 

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości 

mieszkańców Otwocka poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje 

otoczenie oraz tradycję, 

3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

4) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, 
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5) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców, 

6) umożliwienie uzupełnianie usług świadczonych przez Miasto, 

7) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

 

Wymienione cele mogły być zrealizowane poprzez współpracę w siedmiu obszarach: 

1) upowszechniania turystyki,  

2) wypoczynku dzieci i młodzieży,  

3) upowszechniania kultury,  

4) upowszechniania kultury fizycznej,  

5) przeciwdziałania alkoholizmowi; 

6) ekologii i ochrony zwierząt,  

7) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 

 

Włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań własnych Miasta Otwocka 

sprzyjało nadaniu większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora 

pozarządowego oraz tworzeniu warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu 

obywatelskiego. Możliwa była ponadto kontynuacja współpracy z kompetentnymi i sprawnymi 

podmiotami, realizującymi zadania publiczne we współpracy z Miastem Otwock, a także 

nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami. 

Opisywana wyżej współpraca odbywała się w dwóch formach: współpracy o charakterze 

finansowym oraz współpracy o charakterze pozafinansowym. Współpraca o charakterze 

finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz  

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz powierzania wraz z udzieleniem 

dotacji na sfinansowanie ich realizacji1, natomiast współpraca o charakterze 

pozafinansowym polegała na: 

1) zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych,  

2) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,  

3) udziale organizacji w działaniach programowych Miasta oraz w zespołach doradczych  

i opiniujących,  

4) udostępnianiu na preferencyjnych zasadach lokali i budynków należących do zasobu 

Miasta,  

5) konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

                                                           
1
  Miasto Otwock po raz pierwszy powierzyło organizacjom realizację zadań publicznych w 2012 r. 
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6) popularyzacji działalności organizacji poprzez Kampanię 1% w prasie lokalnej i na 

stronie internetowej. 

Podejmowane działania oraz osiągnięte efekty zaprezentowane zostały szczegółowo  

w rozdziale trzecim. 

 

 

3. WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH  OBSZARACH. 
 

3.1 WSPÓŁPRACA FINANSOWA. 
 

Współpraca finansowa Miasta Otwocka z organizacjami w 2015 roku realizowana była  

w formie wspierania i powierzania realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów 

ofert oraz z ich pominięciem.  

 

 

 

912 250,00

 61%

575 992,00

 39%

Wspieranie realizacji zadań

Powierzanie realizacji zadań

Wykres 1. Podział środków z budżetu Miasta Otwocka na rodzaj zlecania realizacji zadań publicznych 

 

Jak wskazano powyżej, zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się  

w trybie otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy, a także w trybie określonym  

w art. 19a ww. ustawy, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.2  

                                                           
2
  Wysokość środków przekazanych organizacjom w trybie art. 19a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, została 

przedstawiona w dalszej części niniejszego sprawozdania. 
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23 200,00

2%

22 350,00

1%139 492,00

 9%

1 326 400,00

 88%

Otwarte konkursy ofert Art. 19a ustawy - małe granty

Art. 11a ustawy - tryb szczególny Art. 4 pkt 8 PZP - zakup usług

Wykres 2. Podział środków z budżetu Miasta Otwocka na poszczególne tryby zlecania zadań publicznych. 

 

Rosnącej z każdym rokiem ilości zadań publicznych zleconych do realizacji 

organizacjom pozarządowym towarzyszy rosnąca proporcjonalnie lub utrzymująca się na 

podobnym poziomie wysokość środków z budżetu Miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna 

kwota wydatkowana przez Miasto Otwock na wspomniane zadania w 2015 r. stanowiła 1,10% 

wydatków bieżących z budżetu Miasta3 i wyniosła 1 488 242,00 zł.  

  

100 000,00

7%

725 492,00

 49%

20 000,00

 1%

140 000,00

 9%
18 000,00

 1%

462 400,00

31%

22 350,00

2%

Upowszechnianie turystyki Upowszechnianie kultury
Upowszechnianie kultury fizycznej Ekologia i ochrona zwierząt
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wypoczynek dzieci i młodzieży
Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

 
Wykres 3. Podział środków z budżetu Miasta Otwocka na zadania własne. 

 

                                                           
3
 Wykonanie dochodów Miasta Otwocka w 2015 r. wyniosło 135 745 141,71 zł. 
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Wkład pozafinansowy i finansowy organizacji w realizację zadań publicznych wyniósł 

624 080,00 zł. Łączne środki przeznaczone na realizację zadań publicznych wyniosły 

2 112 322,00 zł. 

912 250,00

 95%

49 970,00,00

5%

Środki własne organizacji

Dotacje z budżetu Miasta

Otwocka

 

Wykres 4. Udział środków własnych organizacji i dotacji z budżetu Miasta Otwocka przy powierzeniu realizacji zadań 
publicznych w 2015 r. 

 

574 110,00

 50%

575 992,00,00

50%

Środki własne organizacji

Dotacje z budżetu Miasta

Otwocka

 

Wykres 5. Udział środków własnych organizacji i dotacji z budżetu Miasta Otwocka przy wsparciu realizacji zadań 
publicznych w 2015 r. 

 

1 488 242,00

 70%624 080,00

 30%

Wkład własny organizacji

Dotacje z budżetu Miasta

Otwocka

 

Wykres 6. Udział środków własnych organizacji i dotacji z budżetu Miasta Otwocka w realizacji zadań publicznych  
w 2015 r. 
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Od 2005 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, kultury, 

turystyki, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ratownictwa wodnego, ochrony 

zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz ekologii i ochrony 

środowiska zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości  

11 460 475,85 złotych. 
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Wykres 7. Dotacje przekazane organizacjom z budżetu Miasta Otwocka w latach 2005 – 2015. 

 
 

W uchwale Rady Miasta Otwocka nr IV/19/15 z dnia 31 stycznia 2015 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok przewidziano na realizację zadań 

publicznych przez organizacje kwotę w wysokości 1 532 400,00 zł, z której wydatkowano  

1 488 242,00 zł, co stanowi 97% zaplanowanych na ww. cel środków finansowych. W trybie 

pozakonkursowym określonym w art. 19a ustawy przekazano organizacjom na realizację zadań 

własnych Miasta Otwocka środki w wysokości 139 492,00 zł, co stanowi 9% zaplanowanych  

w budżecie Miasta na 2015 r. dotacji celowych4 dla organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.5 

 

 

 

                                                           
4
 Plan dotacji celowych w 2015 r. wyniósł 1 532 400,00 zł. 

5
  Zgodnie z art. 19a ustawy wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań 
publicznych przez organizacje. 
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3.2 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA POSZCZEGÓLNE  ZADANIA 
WŁASNE MIASTA OTWOCKA ZAWARTE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY  NA 
2015 R.  
 

Z analizy poszczególnych dotacji wynika, że 19 organizacji otrzymało na realizację 

zadań publicznych środki finansowe w wysokości do 5 000,00 zł, 35 podmiotów otrzymało 

kwotę w przedziale powyżej 5 000,00 do 20 000,00 zł, 9 organizacji otrzymało środki  

w przedziale powyżej 20 000,00 zł do 50 000,00 zł, 1 organizacja otrzymała dotację  

w przedziale powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł, a 2 podmioty otrzymały środki w kwocie 

przewyższającej 100 000,00 zł.  

Realizowane zadania obejmowały między innymi: organizację wydarzeń kulturalnych, 

imprez artystycznych, zawodów i rozgrywek sportowych, profilaktykę uzależnień, a także 

upowszechnianie kultury fizycznej oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.  

Współpraca finansowa odbywała się w formie dofinansowania, zatem w pracę na rzecz 

społeczności lokalnej nieoceniony wkład wniosły ze swej strony same organizacje 

pozarządowe. Wkład ten to zarówno wielkie zaangażowanie, kreatywność oraz aktywność 

wolontariuszy, jak i wymierne środki finansowe, pozyskiwanie przez organizacje z innych źródeł. 

 
 

3.2.1 UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI – 18 000,00 zł 

ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 12 100,00 zł 

ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 650 osób. 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wkład własny 
organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Chorągiew 
Stołeczna 
Polskiego ZHP 
Komenda Hufca 
Otwock 

Organizacja rajdów 
turystycznych 
upamiętniających 
wydarzenia 
związane z historią 
Otwocka 

Otwarty konkurs 
ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

15 000,00 8 800,00 500 

2.  Stowarzyszenie 
„Chodź nad Świder” 

BIG JUMP Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

3 000,00 3 300,00 150 
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Wykres 8. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki 

 

 

3.2.2 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY – 100 000,00 zł 

       ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 253 177,40 zł 

  ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 575 osób. 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokoś
ć dotacji 

Wkład własny 
organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Parafia Rzymsko- 
Katolicka Matki 
Bożej Królowej 
Polski 

Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

16 000,00 73 728,00 70 

2.  Chorągiew 
Stołeczna 
Polskiego ZHP 
Komenda Hufca 
Otwock 

Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

40 000,00 70 500,00 250 

3.  Klub Sportowy 
„VULCAN” 

Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

4 000,00 4 330,00 20 

4.  UKS „WILKI” Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 

3 000,00 10 158,00 20 
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wakacji w formie 
wyjazdowej 

5.  Caritas DWP Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

18 000,00 32 106,40 60 

6.  Zgromadzenie 
Sióstr 
Benedyktynek 
Misjonarek 

Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

4 000,00 20 655,00 15 

7.  Parafia Zesłania 
Ducha Świętego 

Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Otwarty 
konkurs ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

5 000,00 23 000,00 40 

8.  Otwocki Klub 
Sportowy 
„START” 

Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu miasta 
Otwocka w okresie 
wakacji w formie 
wyjazdowej 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 
 

10 000,00 18 400,00 100 
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 Wykres 9. Realizacja zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. 
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3.2.3 UPOWSZECHNIANIE KULTURY – 140 000,00 zł 

  ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 100 225,00 zł 

           ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 9 500 osób. 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb 
złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wkład własny 
organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Towarzystwo 
Przyjaciół  
Związku 
Strzeleckiego 
Strzelec 
Organizacja 
Społeczno-
Wychowawcza  
JS 1019 

Działania umacniające 
ducha patriotycznego 
– pokazy strzeleckie  
i oprawa świąt 
państwowych oraz dni 
miasta 

Otwarty 
konkurs 
ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 4 000,00 3 000 

2.  Parafia Miłosierdzia 
Bożego Otwock 
Ługi 

 
 

Organizowanie zajęć 
kulturalno-
oświatowych w cyklu 
całorocznym w rejonie 
Otwock- Ługi 

Otwarty 
konkurs 
ofert, 
wsparcie, 
pozytywnie 

15 000,00 10 980,00 50 

3.  Fundacja Promocji 
Kultury OtwArte 

 
 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprezy muzyki 
klasycznej XII 
Europejski Festiwal 
Muzyczny w Otwocku 

Otwarty 
konkurs 
ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

40 000,00 13 425,00 400 

4.  Otwockie 
Towarzystwo 
Bluesa i Ballady  

Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprezy muzyki 
bluesowej Otwocki 
Dzień Bluesa Blues 
Bazar 

Otwarty 
konkurs 
ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

20 000,00 7 500,00 700 

5.  Parafia 
Rzymskokatolicka 
Zesłania Ducha 
Świętego  

Organizacja 
plenerowych 
koncertów 
muzycznych dla 
mieszkańców miasta 
Otwocka w różnych 
rejonach miasta 

Otwarty 
konkurs 
ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

3 000,00 1 200,00 600 

6.  Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Józefa 
Oblubieńca N.M.P.  

Organizacja 
plenerowych 
koncertów 
muzycznych dla 
mieszkańców miasta 
Otwocka w różnych 
rejonach miasta 

Otwarty 
konkurs 
ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

3 000,00 1 400,00 500 

7.  Parafia 
Rzymskokatolicka 
bł. ks. Ignacego 
Kłopotowskiego  

Organizacja 
plenerowych 
koncertów 
muzycznych dla 
mieszkańców miasta 

Otwarty 
konkurs 
ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

4 000,00 2 000,00 400 
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Otwocka w różnych 
rejonach miasta 

8.  Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Wincentego 
a’Paulo 

Organizacja 
plenerowych 
koncertów 
muzycznych dla 
mieszkańców miasta 
Otwocka w różnych 
rejonach miasta 

Otwarty 
konkurs 
ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

4 000,00 1 500,00 700 

9.  „Przywrócić 
Dzieciństwo” 
Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Ulicy  
im. Kazimierza 
Lisieckiego 
„Dziadka” w 
Warszawie Koło 
Terenowe Otwock 

XXVIII Festiwal  
„Piosenka w Świdrze” 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

1 500,00 5 650,00 100 

10.  Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów  
i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy  
w Otwocku 

Zorganizowanie 
spotkania kulturalnego 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

1 000,00 1 260,00 40 

11.  Towarzystwo 
Przyjaciół Otwocka 

Organizacja Festiwalu 
Świdermajer 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 12 000,00 600 

12.  Klub Motocyklowy 
ZRYW 

Motoserce Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 
 

5 000,00 3 000,00 500 

13.  Parafia M.B. 
Nieustającej 
Pomocy w Otwocku 
- Mlądzu 

Organizacja 
plenerowego koncertu 
muzycznego dla 
mieszkańców miasta 
Otwocka w rejonie 
Otwocka Mlądza 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

3 000,00 1 500,00 400 

14.  Otwockie 
Towarzystwo 
Bluesa i Ballady 

Zaduszki Bluesowe Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

7 000,00 6 500,00 500 

15.  Fundacja Domowe 
Hospicjum 
Dziecięce 
Promyczek 

Organizacja koncertu 
muzycznego dla 
mieszkańców 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 24 600,00 500 

16.  Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów  
i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy  
w Otwocku 

Zorganizowanie 
spotkania kulturalnego 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

1 000,00 260,00 40 

17.  Fundacja Domowe 
Hospicjum 
Dziecięce 
Promyczek 

Organizacja koncertu 
muzycznego dla 
mieszkańców 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

2 500,00 3 450,00 250 
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3.2.4 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ –  725 492,00 zł 

  ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 146 730,50 zł 

            ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 16 010 osób. 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wkład 
własny 

organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Fundacja Sport Organizacja maratonu 
rowerowego Lotto 
Poland Bike Marathon 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

25 000,00 11 500,00 1 500 

2.  Stowarzyszenie 
Kocham Józefów 

Organizacja  
VI Otwartch Mistrzostw 
Skimboardowych nad 
Świdrem – Świder 
Skim Fest 

Otwarty 
konkurs ofert,  
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 0,00 500 

3.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Prowadzenie zajęć  
z zakresu piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży 

Otwarty 
konkurs ofert,  
powierzenie, 
pozytywnie 

350 000,00 0,00 5 000 

4.  Klub Sportowy 
„VULCAN” 

Prowadzenie zajęć  
z zakresu piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży 

Otwarty 
konkurs ofert,  
powierzenie, 
pozytywnie 

80 000,00 0,00 2 000 

5.  Towarzystwo 
Sportowe „Meran” 

Szkolenie 
zawodników, 
popularyzacja sportu 
rowerowego wśród 
młodzieży i dorosłych 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

6 000,00 1 500,00 100 
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6.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Prowadzenie zajęć  
z piłki nożnej 

Otwarty 
konkurs ofert,  
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 0,00 500 

7.  UKS „WILKI” Promowanie 
sportowego trybu 
życia, prowadzenie 
zajęć sportowych  
w zakresie 
wrotkarstwa/ 
rolkarstwa dla dzieci  
i młodzieży „Głodne 
sukcesów Wilki” 
 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 17 700,00 100 

8.  Klub Sportowy 
„VULCAN” 

Prowadzenie zajęć  
z piłki nożnej 

Otwarty 
konkurs ofert,  
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 0,00 200 

9.  Stowarzyszenie 
Otwocka Liga 
Szostek Piłkarskich 

Prowadzenie 
amatorskiej ligi 
piłkarskiej oraz 
przeprowadzenie 
zawodów piłkarskich 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

12 000,00 5 930,50 1 000 

10.  Fundacja BE3 Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprezy 
skateboardingowej  
w Otwocku 

Otwarty 
konkurs ofert,  
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 0,00 100 

11.  Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy Sparta 
Legiony Otwock 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
turniejów siatkówki 
plażowej 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

5 000,00 4 750,00 50 

12.  Stowarzyszenie 
Otwock KO TEAM 

Prowadzenie sekcji 
kickboxingu 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 6 500,00 70 

13.  Ognisko 
Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej 
„APOLLO” 

Prowadzenie zajęć 
sportowych, 
upowszechnianie 
kultury, sportu  
i rekreacji, realizacja 
rozgrywek sportowych, 
biegów ulicznych, 
spartakiad, 
prowadzenie zajęć 
sportowych 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

40 000,00 31 150,00 1 500 

14.  Międzyszkolny  
Uczniowski Klub 
Sportowy Sparta 
Legiony Otwock 

Prowadzenie sekcji 
siatkówki plażowej dla 
dzieci i młodzieży 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

15 000,00 4 000,00 100 

15.  Klub Sportowy 
Daredevil 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprezy sportowej typu 
Motocross – 
Organizacja skoków 
motocyklowych 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

20 000,00 5 000,00 600 
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16.  Fundacja Sport Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprez sportowych 
kolarstwa górskiego 
MTB VIII „Drużynowe 
Mistrzostwa Polski 
MTB Amatorów” 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

25 000,00 11 500,00 900 

17.  UKS „WILKI” Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprez rolkarskich „Na 
rolkach” 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 5 800,00 100 

18.  Stowarzyszenie KO 
TEAM 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
zawodów sportowych 
walki wręcz kickboxing 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

15 000,00 1 800,00 400 

19.  Klub Sztuk Walk 
Sokudo 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
turniejów karate  
„XI Drużynowe 
Mistrzostwa Polski  
w Karate Fudokan”, 
„Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 
w Karate Fudokan” 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 21 480,00 200 

20.  Okręg Mazowiecki 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koło 
Otwock 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
spławikowych 
zawodów o Puchar 
Prezydenta Miasta 
Otwocka 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

2 000,00 1 160,00 80 

21.  Stowarzyszenie 
Klub Brydża 
Sportowego 
„Hefajstos” 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
turnieju w grach 
logicznych  
o Puchar Prezydenta 
Miasta Otwocka 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

5 000,00 3 500,00 50 

22.  UKS „KRESY” Spartakiada Otwocki 
Turniej Gier i Zabaw 
dla dzieci z klas I-III 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

2 492,00 1 950,00 200 

23.  UKS „WILKI” Organizacja  
i przeprowadzenie 
imprez rolkarskich – 
Battle Otwock 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 7 450,00 100 

24.  Stowarzyszeniem 
Sztuk Walki 
JISSEN MMA 

Organizacja i 
przeprowadzenie 
zawodów sportu walki 
wręcz (MMA) – III 
Turniej MMA  
o Puchar Prezydenta 
Miasta Otwocka 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 2 500,00 400 

25.  Ognisko 
Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej 
„APOLLO” 
 

Zdrowy i pogodny 
Senior 
 
 

Mały grant, 
wsparcie, 
pozytywnie 

6 000,00 1 560,00 80 
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26.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Organizacja  
i przeprowadzenie 
zawodów w 
dyscyplinie 
podnoszenia ciężarów 
z okazji 50-lecia sekcji 
podnoszenia ciężarów 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

8 000,00 0,00 80 

27.  Klub Sportowy 
„VULCAN” 

Prowadzenie zajęć  
z piłki nożnej w rejonie 
Wólka Mlądzka 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

9 000,00 0,00 100 
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3.2.5 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI –  462 460,00 zł 

ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 93 013,32 zł 

  ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 2 764 osób. 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wkład 
własny 

organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Fundacja 
Konstruktywnego 
Rozwoju 

Prowadzenie placówki 
realizującej działania  
z zakresu profilaktyki 
uzależnień oraz 
działania 
prozdrowotne dla 
mieszkańców Otwocka 

Otwarty 
konkurs ofert 
powierzenie, 
pozytywnie 

260 000,00 36 000,00 900 

2.  Parafia św. 
Wincentego 
a’Paulo 

Realizacja działań 
opiekuńczo - 
wychowawczych na 
terenie Miasta 
Otwocka dla dzieci  
i młodzieży,  
w szczególności  
z rodzin najuboższych  
z uwzględnieniem 
programów i/lub 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

20 000,00 6 400,00 300 
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działań 
profilaktycznych  
w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych  
i przeciwdziałania 
narkomanii 

3.  Caritas Diecezji 
Warszawsko-
Praskiej 

Realizacja działań 
opiekuńczo- 
wychowawczych na 
terenie Miasta 
Otwocka dla dzieci  
i młodzieży,  
w szczególności  
z rodzin najuboższych  
z uwzględnieniem 
programów i/lub 
działań 
profilaktycznych  
w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych  
i przeciwdziałania 
narkomanii 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

40 000,00 29 813,32 60 

4.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Prowadzenie zajęć  
z sekcji lekkiej atletyki 
dla dzieci  
i młodzieży. Realizacja 
programu 
profilaktycznego – 
Profilaktyka przez 
działania sportowe 

Otwarty 
konkurs ofert 
powierzenie, 
pozytywnie 

45 000,00 0,00 80 

5.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Prowadzenie zajęć  
z piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży. Realizacja 
programu 
profilaktycznego – 
Profilaktyka przez 
działania sportowe 

Otwarty 
konkurs ofert 
powierzenie, 
pozytywnie 

33 900,00 0,00 240 

6.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Prowadzenie zajęć  
z podnoszenia 
ciężarów dla dzieci  
i młodzieży. Realizacja 
programu 
profilaktycznego – 
Profilaktyka przez 
działania sportowe 

Otwarty 
konkurs ofert 
powierzenie, 
pozytywnie 

28 500,00 0,00 24 

7.  OST „Panaceum” Realizacja programu 
i/lub działań 
profilaktycznych dla 
osób wychodzących  
z uzależnienia oraz 
członków rodzin tych 
osób 

Otwarty 
konkurs ofert,  
wsparcie, 
pozytywnie 

15 000,00 19 800,00 800 
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8.  Fundacja 
Konstruktywnego 
Rozwoju 
 

Zwiększenie dostępu 
do działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień 
dla osób 
niepełnosprawnych 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 1 000,00 60 

9.  Parafia Rzymsko- 
Katolicka św. 
Teresy od 
Dzieciątka Jezus 

Realizacja programu  
i działań 
profilaktycznych dla 
osób wychodzących  
z uzależnienia oraz 
członków tych rodzin 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 0,00 300 
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Wykres 12. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

 
 

3.2.6 EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT – 20 000,00 

ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 4 500,00 zł 

  ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 150 osób. 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wkład własny 
organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami  
w Polsce 

Sterylizacja  
i kastracja 
bezdomnych  
i przygarniętych 
zwierząt z terenu 
Otwocka 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 2 500,00 50 

2.  Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami  
w Polsce 

Poszukiwanie 
nowych właścicieli 
dla bezdomnych 
zwierząt i opieka 
nad wolno żyjącymi 
kotami 

Mały grant, 
powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 2 000,00 100 
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3.2.7 POMOC OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH –  22 350,00 zł 

ŚRODKI FINANSOWE I POZAFINANSOWE ORGANIZACJI – 0,00 zł 

  ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI – 8 osób. 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Tryb złożenia  
i sposób 

rozpatrzenia 
oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wkład własny 
organizacji 

Ilość osób 
objętych 

działaniami 

1.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Zapewnienie noclegu 
osobom w ciężkiej 
sytuacji rodzinnej, 
które straciły cały 
swój dobytek w 
pożarze budynku 
przy ul. Szkolnej 58. 

Tryb 
szczególny, 
powierzenie 

13 200,00 0,00 8 

2.  Otwocki Klub 
Sportowy „START” 

Zapewnienie noclegu 
osobom w ciężkiej 
sytuacji rodzinnej, 
które straciły cały 
swój dobytek w 
pożarze budynku 
przy ul. Szkolnej 58. 

Tryb 
szczególny, 
powierzenie 

9 150,00 0,00 8 
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Wykres 14. Realizacja zadań z zakresu pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 
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3.3 TRYBY UDZIELANIA DOTACJI.  
 

3.3.1 OTWARTE KONKURSY OFERT. 

 
Otwarty konkurs ofert to określony w art. 13 ustawy sposób na wybranie organizacji, 

które otrzymają dotacje celowe na realizację zadań publicznych. 

Konkurs musi być ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej – właściwym dla danego 

urzędu, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz na tablicy ogłoszeń  

(w urzędzie). Ogłoszenie o konkursie może się ukazać także w prasie (lokalnej lub regionalnej), 

ale nie jest to obowiązkowe. 

Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym 

wyprzedzeniem, tak by dać organizacjom czas na zapoznanie się z warunkami oraz 

wypełnienie i złożenie wniosków. 

Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być 

dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację. 

Ogłoszenie powinno zawierać również informacje dotyczące samego przeprowadzenia 

konkursu: 

1) termin składania ofert, którego nie można przekroczyć, 

2) zasady przyznawania dotacji, 

3) terminy, tryb i kryteria wyboru ofert. 

Oferta, którą składają organizacje w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie musi 

zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji, składającej ofertę, 

5) informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (czyli 

jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, 

którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania 

publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego 

zadania pochodzących z innych źródeł, 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 

Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze. Wzór oferty określa rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  
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i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania. 

Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja 

konkursowa, w skład, której wchodzą urzędnicy (jako przedstawiciele organu administracji 

publicznej ogłaszającego konkurs) oraz przedstawiciele organizacji. W komisji nie mogą 

zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy 

byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją. W pracach komisji mogą natomiast brać 

udział eksperci – jako doradcy. 

Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się m.in.: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje, 

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania, 

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacje będą realizować zadania publiczne, 

4) w przypadku wsparcia wykonania zadania publicznego uwzględnia planowany przez 

organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących  

z innych źródeł na realizację zadania publicznego. 

Ponad to uwzględnia się planowany przez organizację wkład rzeczowy i osobowy, w tym 

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. 

Analizuje się także i ocenia realizację zadań publicznych zleconych organizacji  

w latach poprzednich (jeśli taka sytuacja zachodzi), biorąc pod uwagę rzetelność  

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych pieniędzy. 

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: 

1) nazwę oferenta; 

2) nazwę zadania publicznego; 

3) wysokość przyznanych środków publicznych.  

Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.   

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz 

na tablicy ogłoszeń (w urzędzie). Wyniki otwartego konkursu ofert można opublikować także  

w prasie, ale nie jest to obowiązkowe. 

Po ogłoszeniu wyników niezwłocznie zawierane są ze zwycięskimi organizacjami umowy 

o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 
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W 2015 r. Prezydent Miasta Otwocka ogłosił 7 otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, upowszechniania kultury, 

upowszechniania turystyki, ochrony zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, na które wpłynęło łącznie 50 ofert organizacji, z których 46 zostało 

przyjętych do realizacji. W trybie otwartych konkursów ofert z budżetu Miasta Otwocka 

przekazano organizacjom dotacje celowe w wysokości 1 326 400,00 zł. 

Ilość i tematy konkursów ogłoszonych przez Miasto Otwock na realizację zadań 

publicznych w 2015 roku: 

 

L.p. Nazwa otwartego konkursu ofert Data ogłoszenie Sposób upublicznienia  

1.  Zadania z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej oraz wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży 

 
13.05.2015 r. 

BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa  

2.  Zadania z zakresu upowszechniania sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz kultury fizycznej 

24.04.2015 r. BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa 

3.  Zadania z zakresu upowszechnianie kultury 
fizycznej 

17.02.2015 r. BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa 

4.  Zadania z zakresu upowszechniania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa 

21.01.2015 r. BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa 

5.  Zadania z zakresu ochrony zdrowia 09. 01. 2015 r. BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa 

6.  Zadania z zakresu ochrony zdrowia 12. 03. 2015 r. BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa 

7.  Zadania z zakresu ochrony zdrowia 02. 07. 2015 r. BIP  
Strona internetowa urzędu  
Tablica ogłoszeniowa 

489 000,00

37%837 400,00

 63%

Wsparcie realizacji zadań

Powierzenie realizacji zadań

 
Wykres 15. Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert 
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3.3.2 MAŁE GRANTY – TRYB POZAKONKURSOWY UDZIELANIA DOTACJI 

OKREŚLONY W ART. 19a USTAWY. 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy organizacje mogą zwrócić się do jednostki samorządu 

terytorialnego z wnioskiem o udzielenie dofinansowania lub sfinansowanie realizacji zadania 

publicznego poza konkursem, a samorząd może przychylić się do tej prośby o ile: 

1) uzna, że realizacja takiego zadania jest potrzebna w lokalnej społeczności, 

2) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10 tys. zł, 

3) zadanie publiczne zostanie zrealizowane w ciągu 90 dni.  

Aby skorzystać z tej możliwości organizacja musi złożyć w urzędzie kompletną ofertę 

realizacji zadania publicznego. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2011 r. organizacja ubiegająca 

się o realizację zadania w trybie tzw. małych grantów, składa od razu ofertę do organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego według wzoru zgodnego  

z rozporządzeniem ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego6 (art. 19a ust. 1 oraz 

art. 14). Wcześniej przepisy sugerowały, że najpierw należy złożyć wniosek o udzielenie 

zlecenia w tym trybie, a następnie uzupełnić wniosek o ofertę. 

Organ wykonawczy ma 7 dni od daty wpłynięcia oferty na podjęcie decyzji, czy chce 

wesprzeć taką inicjatywę i na ogłoszenie tej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej,  

w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego (np. na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie 

internetowej urzędu. Przez kolejne 7 dni każdy może zgłaszać uwagi do oferty. Po upływie  

7 dni i po rozpatrzeniu uwag zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji 

zadania publicznego. Oferta złożona przez organizację jest załącznikiem do tej umowy. 

Jedna organizacja nie może w jednym roku kalendarzowym otrzymać w trybie 

pozakonkursowym więcej niż 20 000,00 zł, a wysokość środków finansowych przyznanych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji 

planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje (przy 

czym podstawą są dotacje udzielone w trybie ustawy – nie wlicza się do nich na przykład 

subwencji oświatowej dla szkół społecznych). Możliwość przekazania dotacji bez procedury 

konkursowej jest zastrzeżona wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego – nie mogą jej 

stosować organy administracji rządowej (wojewodowie, szefowie urzędów centralnych, 

ministrowie). 

                                                           
6
  Rozporządzenie zostało wymienione w rozdz. 3.3.1. (str. 17 niniejszego sprawozdania).  
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 W 2015 r. wpłynęły łącznie 24 oferty organizacji złożone z własnej inicjatywy,  

z których 21 zostało przyjętych do realizacji. Z budżetu Miasta Otwocka przekazano w trybie 

„małych grantów” dotacje w wysokości 139 492,00 zł, co stanowi 9% ogólnej kwoty 

planowanych w 2015 r. dotacji celowych. 

Ilość ofert złożonych z własnej inicjatywy w 2015 roku przez organizacje na realizację 

zadań publicznych: 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania 
publicznego 

Sposób 
rozpatrzenia 

oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wysokość 
środków 
własnych 

organizacje 

1.  Stowarzyszenie „Chodź 
nad Świder” 

BIG JUMP Powierzenie, 
pozytywnie 

3 000,00 3 300,00 

2.  „Przywrócić Dzieciństwo” 
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Ulicy  
im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka”  
w Warszawie Koło 
Terenowe Otwock 

XXVIII Festiwal „Piosenka  
w Świdrze”. 

 

Wsparcie, 
pozytywnie 

1 500,00 5 650,00 

3.  Stowarzyszenie Klub 
Brydża Sportowego 

Organizacja 10 Turniejów  
z cyklu Grand Prix Otwocka 
o Puchar Prezydenta miasta 
Otwocka 

negatywnie 0,00 0,00 

4.  UKS „WILKI” Battle Otwock negatywnie 0,00 0,00 

5.  Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Zarząd 
Rejonowy  
w Otwocku 

Zorganizowanie spotkania 
kulturalnego 

 

Powierzenie, 
pozytywnie 

 
1 000,00 

 
1 260,00 

6.  Towarzystwo Przyjaciół 
Otwocka 

Organizacja Festiwalu 
Świdermajer 

Wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 12 000,00 

7.  Klub Motocyklowy 
ZRYW 

Motoserce Powierzenie, 
pozytywnie 

5 000,00 3 000,00 

8.  Parafia M.B. 
Nieustającej Pomocy w 
Otwocku-Mlądzu 

Organizacja plenerowego 
koncertu muzycznego dla 
mieszkańców miasta 
Otwocka w rejonie Otwock - 
Mlądz 

Powierzenie, 
pozytywnie 

3 000,00 1 500,00 

9.  Otwockie Towarzystwo 
Bluesa i Ballady 

Zaduszki Bluesowe Wsparcie, 
pozytywnie 

7 000,00 6 500,00 

10.  Fundacja Domowe 
Hospicjum Dziecięce 
Promyczek 

Organizacja koncertu 
muzycznego dla 
mieszkańców 

Wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 24 600,00 

11.  Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Zarząd 
Rejonowy  
w Otwocku 

Zorganizowanie spotkania 
kulturalnego 

Powierzenie, 
pozytywnie 

1 000,00 260,00 

12.  Fundacja Domowe 
Hospicjum Dziecięce 

Organizacja koncertu 
muzycznego dla 

Powierzenie, 
pozytywnie 

2 500,00 3 450,00 
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Promyczek mieszkańców 

13.  UKS „KRESY” Spartakiada Otwocki Turniej 
Gier i Zabaw dla dzieci z klas 
I-III 

Wsparcie, 
pozytywnie 

2 492,00 1 950,00 

14.  UKS „WILKI” Organizacja  
i przeprowadzenie imprez 
rolkarskich – Battle Otwock 

Wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 7 450,00 

15.  Stowarzyszeniem Sztuk 
Walki JISSEN MMA 

Organizacja  
i przeprowadzenie zawodów 
sportu walki wręcz (MMA) – 
III Turniej MMA o Puchar 
Prezydenta Miasta Otwocka” 

Wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 2 500,00 

16.  TKKF Apollo Zdrowy i pogodny Senior Wsparcie, 
pozytywnie 

6 000,00 1 560,00 

17.  Otwocki Klub Sportowy  
„START” 

Organizacja  
i przeprowadzenie zawodów 
w dyscyplinie podnoszenia 
ciężarów z okazji 50- lecia 
sekcji podnoszenia ciężarów 

Powierzenie, 
pozytywnie 

8 000,00 0,00 

18.  Klub Sportowy 
„VULCAN” 

Prowadzenie zajęć z piłki 
nożnej w rejonie Wólka 
Mlądzka 

Powierzenie, 
pozytywnie 

9 000,00 0,00 

19.  Otwocki Klub Sportowy  
„START” 

Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci  
i młodzieży 

Wsparcie, 
pozytywnie 

10 000,00 18 400,00 

20.  Parafia Rzymsko- 
Katolicką św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus 

Realizacja programu  
i działań profilaktycznych dla 
osób wychodzących  
z uzależnienia oraz członków 
tych rodzin 

Powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 0,00 

21.  Fundacja 
Konstruktywnego 
Rozwoju 

Zwiększenie dostępu do 
działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień dla osób 
niepełnosprawnych 

Powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 1 000,00 

22.  Fundacja „Z uśmiechem 
przez życie” 
 

Profilaktyka stomatologiczna, 
profilaktyka 
przeciwnowotworowa 

negatywnie 0,00 0,00 

23.  Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce” 
 

Sterylizacja i kastracja 
bezdomnych i przygarniętych 
zwierząt z terenu Otwocka 

Powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 2 000,00 

24.  Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce” 
 

Poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt i opieka nad wolno 
żyjącymi kotami 

Powierzenie, 
pozytywnie 

10 000,00 2 500,00 

    139 492,00 139 380,00 
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72 500,00

 52%

66 992,00

48%
Wsparcie realizacji zadań

Powierzenie realizacji zadań

 
Wykres 16. Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 
 
 
 
 

3.3.3 TRYB SZCZEGÓLNY UDZIELANIA DOTACJI OKREŚLONY W ART. 11a 

USTAWY. 

 

Ustawa określa szczególne okoliczności umożliwiające zlecanie zadań publicznych  

z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

W myśl art. 11a w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), zarówno w kraju jak i poza jego granicami, 

każdy organ administracji publicznej, może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu 

ofert - w celu zapobieżenia skutkom tych zdarzeń. 

W 2015 r. na realizację zadań w ww. trybie przekazano dotacje celowe w wysokości 

22 350,00 zł. 

 

L.p. Oferent Nazwa zadania publicznego Sposób 
rozpatrzenia 

oferty 

Wysokość 
dotacji 

Wysokość 
środków 
własnych 

organizacje 

1.  Otwocki Klub Sportowy 
„START” 

Zapewnienie noclegu osobom 
w ciężkiej sytuacji rodzinnej, 
które straciły cały swój dobytek 
w pożarze budynku przy  
ul. Szkolnej 58. 

Powierzenie, 
pozytywnie 

13 200,00 0,00 

2.  Otwocki Klub Sportowy 
„START” 

Zapewnienie noclegu osobom 
w ciężkiej sytuacji rodzinnej, 
które straciły cały swój dobytek 
w pożarze budynku przy  
ul. Szkolnej 58. 

Powierzenie, 
pozytywnie 

9 150,00 0,00 
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3.3.4 Zakup usług zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

L.p. Oferent Nazwa zadania publicznego Sposób 
rozpatrzenia 

oferty 

Wysokość środków 

1. Stowarzyszenie Sportowy 
Otwock 

Organizacja imprezy 
plenerowej 

pozytywnie 10 000,00 

2. Parafia Rzymskokatolicka 
św. Wincentego a’Paulo 

Organizacja koncertu  
w wykonaniu chóru wraz  
z solistami i orkiestrą 

pozytywnie 10 000,00 

3. Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski 

Organizacja koncertu  
w wykonaniu chóru wraz  
z solistami i orkiestrą oraz 
grup dziecięcych 

pozytywnie 10 000,00 

4. Fundacja Sztafeta Wykonanie koncertu „Wilczy 
ślad – Piosenki niezłomnych” 

pozytywnie 6 150,00 

5. Ognisko TKKF Apollo Organizacja imprezy 
sportowej „Test Coopera” 

pozytywnie 8 000,00 

6. Ognisko TKKF Apollo Organizacja imprezy 
sportowej VI Mistrzostwa 
Otwocka w Siatkówce 
Plażowej 

pozytywnie 4 000,00 

7. Parafia Rzymsko- 
Katolicka pw. M. B. 
Królowej Polski 

Zorganizowanie koncertu 
profilaktycznego w 
wykonaniu śpiewaczych 
zespołów młodzieżowych dla 
mieszkańców Otwocka, 
wychodzących  
z uzależnienia, biorących 
udział w spotkaniach dla AA 

pozytywnie 4 000,00 

    23 200,00 

 

 

3.4. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA.  
 

Współpraca pozafinansowa Miasta Otwocka z organizacjami w 2015 roku polegała  

w szczególności na: 

1) wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło prawidłowo 

diagnozować problemy i potrzeby mieszkańców Otwocka, 

2) opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy oraz projektów aktów 

prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań. 

3) promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe. 

We wszystkich obszarach mówić można o współpracy polegającej na wzmacnianiu 

merytorycznym organizacji – zwłaszcza poprzez doradztwo w zakresie przygotowywania 

dokumentów: wniosków konkursowych, sprawozdań, rozliczeń. 
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3.4.1. LOKALE UŻYTKOWE. 

 

Na podstawie zapisów zawartych przede wszystkim w Rocznym Programie, podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego korzystały z lokali użytkowych należących do 

Miasta. W 2015 roku w dyspozycji organizacji znajdowało się 7 użyczonych nieodpłatnie lokali 

użytkowych, a 10 lokali udostępniono z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu. 

 

 

3.4.2.  KOMISJA KONKURSOWA DS. OPINIOWANIA OFERT, ZESPÓŁ 

KONSULTACYJNY, ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH ORAZ 

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.  

 

Znaczącą rolę w otwockim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne 

z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede 

wszystkim Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Komisję 

Konkursową, będącą ciałem doradczym Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie opiniowania 

ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert. 

 

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI. 

 

Zespół został powołany przez Prezydenta Miasta Otwocka w dniu  

14 października 2011 r. Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pełni funkcję 

doradczą i inicjatywną. Spotkania Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami 

odbywały się w celu konsultowania Rocznego Programu. 

 
KOMISJA KONKURSOWA DS. OPINIOWANIA OFERT.  

 

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert składa się z przedstawicieli organizacji 

działających w różnych obszarach aktywności oraz delegowanych przez Prezydenta 

przedstawicieli Miasta Otwocka. W 2015 r. członkowie Komisji uczestniczyli w 7 posiedzeniach. 

 

ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 

 

Został powołany przez Prezydenta Miasta Otwocka w dniu 21 marca 2012 r. 
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KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 
 

Koordynator ds. współpracy Miasta Otwocka z organizacjami został powołany przez 

Prezydenta Miasta Otwocka w dniu 3 listopada 2011 r. Koordynacja współpracy polega na: 

1. Organizacyjnym przygotowaniu działań w zakresie współpracy Miasta Otwock  

z organizacjami. 

2. Współorganizowaniu, w zależności od potrzeb, zebrań przedstawicieli organizacji  

z władzami Miasta Otwocka. 

3. Przygotowywaniu projektów rocznych i wieloletnich programów oraz innych aktów 

normatywnych związanych z w/w współpracą. 

4. Przygotowywaniu projektów zarządzeń dotyczących współpracy z organizacjami. 

5. Prowadzeniu spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Otwocka w zakresie 

współpracy z organizacjami, w szczególności w zakresie udzielania dotacji. 

6. Monitorowaniu realizacji rocznych i wieloletnich programów. 

7. Reprezentowaniu Prezydenta Miasta Otwocka w sprawach nie zastrzeżonych do 

wyłącznej właściwości Prezydenta Miasta Otwocka, Zastępców, Sekretarza  

i Skarbnika Miasta Otwocka, związanych ze współpracą z organizacjami. 

8. Odpowiadaniu przed Prezydentem za wypełnianie zadań wynikających z bieżącej 

współpracy z organizacjami. 

9. Monitorowaniu zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami. 

10. Zamieszczaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Otwocka, na tablicy ogłoszeń oraz  w miarę potrzeb na łamach miesięcznika 

Gazeta Otwocka, informacji i ogłoszeń dotyczących współpracy z organizacjami. 

11. Prowadzeniu i aktualizowaniu we współpracy z innymi pracownikami urzędu bazy 

danych organizacji. 

12. Sporządzaniu sprawozdań z realizacji rocznych i wieloletnich programów.  

 
 

3.4.3. WSPÓŁPRACA I NARZĘDZIA PROMOCJI ORGANIZACJI  

 
KAMPANIA 1%. 
 

Celem kampanii jest zachęcanie mieszkańców Otwocka do przekazywania 1% podatku 

dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców 

Otwocka. 
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SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

 

Odbywają się w miarę potrzeb. Głównym tematem spotkań jest podsumowanie 

współpracy z organizacjami oraz przedstawienie planowanych do realizacji zadań we 

współpracy z sektorem pozarządowym w danym roku. Na spotkaniu omawiane są również 

zasady wnioskowania o dotacje od ogłoszenia otwartego konkursu ofert poprzez złożenie oferty 

realizacji zadania publicznego po złożenie sprawozdania końcowego z jego realizacji.  

 

 

3.5. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO I INNE PRZEPISY WYKONAWCZE.  
 

3.5.1. ROCZNY PROGRAM NA ROK 2015 . 

 

Roczny program został  przyjęty  przez Radę  Miasta Otwocka na sesj i   

w dniu 30 października 2014  r .  Uchwałą Nr LIX/582/14 w sprawie: uchwalenia Rocznego 

Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

 Roczny program jest uzupełnieniem, szczegółowym opisem działań w ramach 

wieloletniego programu na lata 2013 – 2017. 

Projekt ww. programu został poddany publicznym konsultacjom poprzez zamieszczenie 

na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu Miasta Otwocka. Wszelkie propozycje i sugestie 

dotyczące projektu Rocznego Programu na rok 2015 można było składać od dnia  

16 października do dnia 29 października 2014 r. 

 

3.5.2. WIELOLETNI PROGRAM NA LATA 2013 - 2017. 

 

Wieloletni program Miasta Otwocka został przyjęty przez Radę Miasta Otwocka uchwałą 

Nr XXVII/ 294/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu 

współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na lata 2013 - 2017.  

Wieloletni program stanowi element polityki społeczno - finansowej Miasta Otwocka Jest 

realizowany w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej 

konkurencji i suwerenności stron. Dotychczasowa współpraca Miasta Otwocka  
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z sektorem pozarządowym pokazała, że organizacje stały się odpowiedzialnymi  

i kompetentnymi partnerami Otwocka w realizacji jego zadań, dotyczących różnych obszarów 

życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów.  

Miasto Otwock dąży w swych działaniach do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy 

warunków życia jego mieszkańców. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału  

i akceptacji ze strony obywateli. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich 

przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej oraz do rozwoju 

poczucia odpowiedzialności za przyszłość Otwocka i budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. Nieodzownym elementem sprawnego zarządzania jest zwiększenie 

bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. 

Zasady współdziałania władz z przedstawicielstwami lokalnych organizacji obywatelskich są 

zawarte w wieloletnim program na lata 2013 – 2017, który jest elementem długofalowej strategii 

rozwoju Otwocka, zwłaszcza w zakresie polityki społecznej.  

Nadrzędnym celem wieloletniego programu jest zapewnienie efektywnej realizacji zadań 

własnych Miasta Otwocka wynikających z przepisów prawa, poprzez jak najszersze włączenie 

organizacji w ich realizację. 

Wieloletni program określa formy, zasady i zakres współpracy Miasta Otwocka  

z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych do realizacji w latach 2013 - 2017 r.  

 

3.5.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY. 

 

Sprawozdanie zostaje przygotowane przez Koordynatora ds. współpracy  

z organizacjami na podstawie danych otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta 

Otwocka, a następnie przedkładane Radzie Miasta Otwocka w formie pisemnej.  

Sprawozdanie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Otwocka, a artykuły na temat realizacji zadań Miasta Otwocka we 

współpracy z organizacjami ukazują się w Gazecie Otwockiej oraz w lokalnej prasie. 

W zakresie oceny współpracy Miasta Otwocka z organizacjami stosowane są wskaźniki:  

1) liczba organizacji podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu  

o dotacje z budżetu Miasta Otwocka i środki własne,  

2) środki finansowe przekazane z budżetu Miasta Otwocka organizacjom na realizację 

zadań, 

3) podział środków finansowych ze względu na zadania własne,  
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4) wysokość dotacji przekazana poszczególnym grupom podmiotów (stowarzyszeniom, 

fundacjom, organizacjom pożytku publicznego, itp.),  

5) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 

w realizacje zadań publicznych w odniesieniu do otrzymanych dotacji,  

6) wysokość udzielonych z budżetu Miasta Otwocka dotacji i niewykorzystane środki 

finansowe, 

7) liczba organizacji, które korzystały ze środków budżetu Miasta Otwocka w kwotach 

określonych w niżej wymienionych przedziałach – rocznie:  

a) do 5 000,00 zł;  

b) powyżej 5 000,00 zł do 20 000,00 zł;  

c) powyżej 20 000,00 do 50 000,00 zł;  

d) powyżej 50 000,00 do 100 000,00 zł, 

e) powyżej 100 000,00 zł.  

 

3.5.4. INICJATYWA LOKALNA. 

 

Zgodnie z art. 19c ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma 

obowiązek określić tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

 Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego  

z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności 

lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji mogą złożyć wniosek  

o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają 

miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

określa art. 19 b ustawy. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, 

rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów 

architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność 

charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty  

i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie  
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i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody,  

w tym zieleni w  miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Zawarte w uchwale szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury  

i ułatwienia Zespołowi d/s wspierania inicjatyw lokalnych i określenia najważniejszych 

elementów niezbędnych do oceny wniosków. 

Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych została podjęta 

przez Radę Miasta Otwocka w dniu 14 lutego 2012 r. (Uchwała Nr XVII/165/12) i ogłoszona  

w Dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 marca 2012 r. (Dz. U. Woj. 

Maz. poz. 2261). 

Wzór wniosku na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej określony 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka nr 46/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: 

określenia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

W trybie inicjatywy lokalnej w 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek. 

 

 

4. PODSUMOWANIE.  
 

Miasto Otwock zrealizowało założenia rocznego programu na rok 2015. 

W ramach współpracy finansowej w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 

organizacjom została zlecana i powierzana realizacja wskazanych w programie zadań 

publicznych poprzez dofinansowanie i sfinansowanie ich realizacji. Na przestrzeni kilku 

ostatnich lat zaobserwowano następujące tendencje: 

1) dotacje celowe na realizację zadań przekazywane organizacjom są z roku na rok coraz 

większe, 

2) w otwartych konkursach ofert uczestniczy coraz więcej organizacji i rośnie liczba 

realizowanych projektów, 

3) organizacje użytkujące lokale będące własnością Miasta miały możliwość korzystania  

z obniżonych stawek czynszu za ich najem lub użytkowały je nieodpłatnie. 

Organizacje, działające na terenie Miasta Otwocka, stanowią znaczny potencjał 

społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie zaangażowanych w problemy społeczne  

i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców Otwocka. 
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Priorytetem Miasta Otwock jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami i liderami 

środowisk lokalnych, jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem.  

Miasto Otwock zabiega o to, aby w dokumentach planistycznych uwzględniane były 

organizacje, jako podmioty identyfikujące i definiujące problemy społeczne oraz 

niewykorzystane szanse rozwoju, a także jako realizatorzy zadań zawartych w tych 

dokumentach. 

Wieloletni program i roczne programy stanowią element polityki społeczno- finansowej 

Miasta Otwocka. Programy te realizowane są w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, 

pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron, a u podłoża tych 

dokumentów leży przekonanie władz Miasta Otwocka o korzyściach z nich płynących, co 

znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy, która pokazała, że organizacje stały się 

odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami Otwocka w realizacji jego zadań, dotyczących 

różnych obszarów życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów. 


