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I. WPROWADZENIE 

 

 

 

 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, zaś art. 5a 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Gmina Miasto Kołobrzeg wykonuje zadania publiczne. W celu realizacji tych zadań może 

tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym  

z organizacjami pozarządowymi, oraz współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

W Kołobrzegu od wielu lat prowadzone są działania zmierzające do wzmocnienia sektora 

pozarządowego i aktywnych obywateli. Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie nie tylko w coraz 

większej ilości zadań zlecanych tym organizacjom, ale także są realizowane poprzez wiele różnych 

form współpracy, wykraczających poza art. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 r. po raz pierwszy 

zorganizowana została Gala Wolontariatu. Po raz pierwszy również zaprezentowano projekt programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. nie tylko w tradycyjnej formie zamieszczając go 

w BIP urzędu i przekazując go organizacjom, ale również w formie otwartego spotkania w Regionalnym 

Centrum Kultury, podczas którego przedstawione i omówione zostały priorytety w realizacji zadań 

publicznych w kolejnym roku oraz formy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Dla 

organizacji pozarządowych była to możliwość bezpośredniego spotkania i wymiany doświadczeń. 

Współpraca Gminy Miasto Kołobrzeg, jako jednostki samorządu terytorialnego  

z organizacjami pozarządowymi, podejmowana jest głównie w oparciu o ustawę  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę  

Rady Miasta Kołobrzeg określającą warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto 

Kołobrzeg. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się także o Roczny Program 

Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi – przyjmowany uchwałą Rady 

Miasta Kołobrzeg, a także Wieloletni Program Współpracy, na podstawie którego w minionym roku 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych. 

 Program na rok 2021 określał główne założenia współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi, wskazywał priorytetowe zadania publiczne, przy wykonywaniu których współpraca ta 

powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania zadań, określał szczegółowe cele, zasady oraz 

formy współpracy  z podmiotami III sektora, działającymi na rzecz mieszkańców Kołobrzegu. Realizacja 

programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej społeczności i wielu jej 

liderów, a także służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami 

pozarządowymi. 

W 2021 r. Gmina Miasto Kołobrzeg otrzymała wyróżnienie w kategorii miast powyżej 40.000 

mieszkańców i miast na prawach powiatu w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za współpracę 

samorządu z organizacjami pozarządowymi w okresie epidemii. 
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1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie,  

2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy, 

4) programie – rozumie się przez to „Roczny Program współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg                           

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, 

5) mieście – rozumie się przez to Gminę Miasto Kołobrzeg, 

6) dotacji – rozumie się przez to dotację określoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych  

 

 2. Współpraca Miasta z sektorem pozarządowym w roku 2021 opierała się na przepisach 

ustawy a także na innych dokumentach: 

1) ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

2) ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

3) uchwale Nr XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. 

4) uchwale Nr XXIX/417/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego 

programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg 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, 

5) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

  

 

II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W KOŁOBRZEGU  

 

 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem 

działającym na rzecz dobra publicznego, który integruje i aktywizuje społeczność, uzupełniając 

działania podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd. Współpraca organizacji 

pozarządowych i Miasta przynosi efekty poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakośc i 

życia mieszkańców. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do 

pełniejszego zaspokajania potrzeb, sprzyja rozwojowi Miasta. 

 Na terenie Miasta Kołobrzeg działa 243 podmiotów z obszaru NGO. Głównymi formami pomocy 

udzielanej organizacjom pozarządowym są dotacje oraz przyznawanie organizacjom lokali na 

prowadzenie działalności statutowej. W 2021 r. zawartych zostało łącznie 95 umów z 79 organizacjami 

na kwotę 4 051 275,00 zł. Środki te zostały rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert,  

w trybie pozakonkursowym (mały grant) oraz naboru wniosków o udzielenie klubom sportowym dotacji 

celowej na realizację zadań publicznych. 

Ponadto Gmina Miasto Kołobrzeg użyczała i wynajmowała organizacjom pozarządowym, na 

preferencyjnych warunkach, lokale i budynki komunalne w celu prowadzenia działalności pożytku 

publicznego. Łącznie organizacjom pozarządowym udostępniono 26 lokali użytkowych, a także 

udostępniano sale i pomieszczenia w różnych obiektach miejskich na organizację spotkań oraz imprez 

sportowych i kulturalnych.  

W minionym roku organizacje pozarządowe, podobnie jak w 2020 roku, aktywnie zaangażowały 

się w pomoc w okresie trwającej pandemii. Uczestniczyły w wolontariacie, udzielały wsparcia 

psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, zajmowały się pomocą osobom starszym  

i przebywającym w kwarantannie robiąc im niezbędne zakupy czy wyprowadzając psy na spacer. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w zakresie spraw społecznych, 

profilaktyki i promocji zdrowia, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Ważnym uzupełnieniem działań wspierających sport jest udzielanie podmiotom realizującym 

zadania z zakresu kultury fizycznej wsparcia finansowego i rzeczowego na organizację imprez sportowo 

– rekreacyjnych. Odbywa się to poprzez „Kalendarz imprez” dofinansowanych z budżetu Miasta.  

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w kraju, 

część zaplanowanych imprez zostało odwołanych lub odbyły się one w ograniczonym zakresie. W 

sumie w 2021 r. wsparciem finansowym objęto 19 wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na łączną kwotę: 

45 450,00 zł. 

 

 

 

III. PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

 

W 2021 r. określono następujące priorytetowe obszary współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi: 

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób, 

2) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

5) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia                      

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych      

7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

9) ratownictwo i ochrona ludności. 

 

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY  

 

 

1. Pozafinansowa forma współpracy, w tym w szczególności: 

 

1) inicjowanie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. Pracownicy 

merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Kołobrzeg spotykali się na bieżąco z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych, udzielali wsparcia merytorycznego organizacjom 

w zakresie sporządzania ofert, sprawozdań, rozliczeń, harmonogramów itp. 

2) konsultowanie z organizacjami projektów dokumentów zgodnie z zapisami uchwały Nr 

XLIX/666/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu 

sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: 

 

L.p. Konsultowany dokument Termin konsultacji 

1. 
Roczny program współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 

25 sierpnia – 9 września 2021 r. 

Spotkanie konsultacyjne w RCK w dniu 
8 września 2021 r. 
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3) gromadzenie i udostępnianie informacji o imprezach kulturalnych i sportowych 

realizowanych na terenie miasta,  

 

4) obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg przedsięwzięć realizowanych 

przez organizacje pozarządowe, 

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg objęła patronatem honorowym m.in. następujące przedsięwzięcia 

realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 roku: 

 

L.p. Organizacja pozarządowa Nazwa przedsięwzięcia Data  
 

1.  Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów Wydanie tomiku poetyckiego Eugeniusza 
Koźmińskiego pt. „W głębi” 

wrzesień 2021 r.  

2. UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg 
BUNTAI 

II Kołobrzeski Turniej Karate Kyokushin 
dla Dzieci i Młodzieży Umi Shinju – 
Morska Perła”  

17.04.2021 r. 

3. Klub Strzelecki Kołobrzeg  Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w 
Strzelaniach Pneumatycznych z okazji 
uczczenia 76. Rocznicy Walk o 
Kołobrzeg  

21.03.2021 r. 

4. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu 

XVII Hanzeatycki Targ Solny w 
Kołobrzegu 

22-23.05.2021 r.  

5. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa 
Kulturalna  

III Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” 

9 – 11.07.2021 r. 

6. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa 
Kulturalna 

XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Zbigniewa Herberta „Herbertiada”  

21.08.2021 r, 
 16-17.09.2021 r.  

7. Akademia Sportów Wodnych  Mistrzostwa Polski SUP Race – Planet 
Baltic SUP Race 2021 

6 – 8.08.2021 r. 

8. Jacht Klub Morski ”Joseph Conrad” XLII Regaty o Srebrny Dzwon  31.07.2021 r. 
  

9. ZAJA Stowarzyszenie Przystań Kultury 
Rozwoju i Promocji Zdrowia 

Spektakl muzyczny „Żony Henryka VIII” 30.11.2021 r. 

10. Klub Strzelecki Kołobrzeg Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z 
Karabinu i Pistoletu Pneumatycznego  

12.12.2021 r. 

11. Fundacja Na przekór Przeciwnościom Konferencja „Problemy Dzieci i Młodzieży 
w czasie i po pandemii” 

25.11.2021 r. 

12. Fundacja Wolne Miejsce Międzynarodowy Dzień Walki z Głodem  19.10.2022 r. 

13 Stowarzyszenie Ultrakrew VI edycja ogólnopolskiej akcji 

społecznej pn. „Ultrakrew” 

1 grudnia 2021 do 

31 stycznia 2022 

14 Fundacja „Wolne Miejsce”  

 

Wigilia dla samotnych 2021 24.12.2021 

 

 

5)  użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 

komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego: 

 

L.p. Organizacja Lokal - adres Metraż Forma udostępnienia 

 

1. Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy w 

Koszalinie  

Lokal użytkowy  przy 

ul. Mariackiej 40 

64,76 m² Umowa najmu na czas 

nieokreślony  

2. Polski Czerwony Krzyż 

Zarząd Rejonowy  

w Kołobrzegu 

1) Lokal użytkowy  

przy ul. Granicznej 6 

2) Lokal użytkowy przy 

1) 13,55 m² 

 

2) 26,36 m² 

1) Umowa użyczenia na 

czas nieokreślony 

2) użyczenie 1 
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ul. Unii Lubelskiej 35 

3) Lokal użytkowy przy 

ul. Granicznej 6 

 

3) 27,12 m² 

 

pomieszczenia mag. na 

rzecz PCK, umowa 

użyczenia z MOPS  

3) Umowa użyczenia na 

czas nieokreślony od 

01.03.2016r. 
3. Polski Związek Emerytów, 

Rencistów  i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy  w 

Kołobrzegu, Związek 

Sybiraków Koło w 

Kołobrzegu 

Lokal użytkowy przy 

ul. Granicznej 7 

57,80 m² Bezpłatne korzystanie na 

mocy Uchwały nr 98/2001  

z dnia 05.12.2001r. 

4. Chorągiew 

Zachodniopomorska ZHP 

Komenda Bałtyckiego Hufca 

Morskiego w Kołobrzegu 

Garaż przy ul. Walki 

Młodych 16 

21,76 m2 Umowa najmu na czas 

nieokreślony 

5. Towarzystwo Opieki Nad 

Zwierzętami w Polsce  

Zarząd Koła  w Kołobrzegu 

Lokal użytkowy  w 

CSS przy ul. 

Okopowej 15A 

20,45 m² Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

6. Oddział Zachodniopomorski 

Polskiego Związku 

Głuchych  

Lokal użytkowy  w 

CSS przy ul. 

Okopowej 15A  

25,92 m² 

 

Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

7.  Polski Związek 

Niewidomych Koło 

Terenowe Kołobrzeg 

Lokal użytkowy  w  

CSS przy ul. 

Okopowej 15A  

20,10 m² Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

8. Związek Inwalidów 

Wojennych RP, 

Związek Kombatantów RP i 

Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejskie 

w Kołobrzegu 

Lokal użytkowy   w 

CSS przy ul. 

Okopowej 15A 

21,26 m² Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

9. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło w 

Kołobrzegu 

Lokal użytkowy w CSS 

przy ul. Okopowej 15A 

25,92 m²   Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony  

10.  Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Koło                            

w Kołobrzegu,  

2.Polski Związek Byłych 

Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień                

i Obozów Koncentracyjnych 

Lokal użytkowy w CSS 

przy ul. Okopowej 15A 

21,49 m² 

 

Udostepnienie bezumowne 

11. Kołobrzeskie 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom z Autyzmem 

Lokal użytkowy w CSS 

przy ul. Okopowej 15A 

25,92 m² Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

12. Stowarzyszenie Trzeźwości 

„Klub Abstynenta Neptun” 

W Kołobrzegu 

Lokal użytkowy  w 

CSS przy ul. 

Okopowej 15A 

15,46 m² 

 

Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

13. Stowarzyszenie Kropka – 

Wolni od Uzależnień 

w Kołobrzegu 

Lokal użytkowy w CSS 

przy ul. Okopowej 15A 

15,46 m² 

 

Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 
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14. Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  w Kołobrzegu 

Lokal użytkowy w CSS 

przy ul. Okopowej 15A 

25,86 m² Umowa użyczenia na czas 

nieokreślony 

15. Związek Byłych Żołnierzy 

Wojska Polskiego 

Lokal użytkowy  w 

CSS przy ul. 

Okopowej 15A 

20,45 m²   Udostepnienie bezumowne 

16. Miejski Klub Piłkarski  

„Kotwica Kołobrzeg” 

Lokale użytkowe                       

w Kompleksie 

Milenium przy ul. 

Łopuskiego 36- 38 

55,26 m Umowa najmu 121/2019 na 

czas określony 

1.08.2019 do 31.07.2021 

17. Kołobrzeskie 

Stowarzyszenie Łuczników 

„MEWA” 

Lokal użytkowy                       

w Kompleksie 

Milenium przy ul. 

Łopuskiego 36–38 

10 m2 Umowa najmu nr 196.2019 

na czas określony do 

01.01.2020 do 31.12.2022 

18. MUKS Kotwica 50. Lokale użytkowe w 

Kompleksie Milenium 

przy ul. Łopuskiego 

36- 38 

28,26  m2 Umowa najmu  nr 195/2019 

na czas określony 

01.01.2020 do 31.12.2022 

19. Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe – 

Oddział Powiatowy 

Kołobrzeg 

Lokale użytkowe w 

Kompleksie Milenium 

przy ul. Łopuskiego 

36- 38 

27,88 m2 Umowa użyczenia nr 

197.2019  na czas 

określony od 01.01.2020 do  

31.12.2022 z wyłączeniem 

m-cy: lipiec i sierpień 

 

 

6) prowadzenie i stałe aktualizowanie elektronicznej bazy danych o organizacjach 

realizujących zadania publiczne na rzecz Miasta. Na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl 

oraz w BIP umieszczane są m.in. informacje o:  

a) ogłaszanych konkursach,  

b) ogłaszanych konsultacjach i wynikach konsultacji, 

c) ofertach zgłaszanych z własnej inicjatywy,  

d) rozstrzygnięciach konkursów ofert wraz z informacją o wysokości przyznanej dotacji, 

e) o imprezach i przedsięwzięciach związanych realizacją zadań publicznych, 

f) imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych przez organizacje na terenie miasta, 

g) szkoleniach organizowanych dla NGO 

h) składach zarządów NGO 

i) ochronie danych osobowych w związku z realizacją zadań publicznych 

j) realizacją obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności. 

 

7) udostępnianie podmiotom obiektów miejskich i umożliwianie im organizacji spotkań oraz 

imprez sportowych i kulturalnych:  

 

W roku 2021 organizacje korzystały z następujących obiektów miejskich: 

 

Lokale w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Ratuszu: 

 

L.p. Organizacja Miejsce 

1 Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

z Autyzmem  

Dziedziniec Ratusza  

2 Państwowa Szkoła Muzyczna 

 I-go stopnia 

Sala koncertowa Ratusza 

http://www.kolobrzeg.pl/
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3 Stowarzyszenie Klub Pioniera Sala koncertowa Ratusza 

3 Chór Cantores Colabrege Sala koncertowa Ratusza 

 

 

Lokale w  kompleksie Milenium: 

1. Fundacja Wolne Miejsce – sala konferencyjna, Hala Milenium 
2. Fundacja „Uwierzcie w Nas – Na rzecz Osób, Którym Wędruje się Trochę Trudniej…” – Hala 

Milenium 
3. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom z Autyzmem – basen 
4. Fundacja Ogon do Góry – plaża zachodnia 
5. Stowarzyszenie „Historia Kotwicy” – miejski stadion piłkarski  
6. Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” – pomieszczenia biurowe i techniczna (najem do 

31.07.2022 r.) 
7. Miejski Klub Piłkarski „Kotwica Kołobrzeg” – miejski stadion z boiskiem trawiastym (najem do 

30.06.2022 r.) oraz pomieszczenia biurowe i techniczne (najem do 31.07.2022 r.) 
8. Klub Strzelecki Kołobrzeg – Strzelnica oraz Hala „Łuczniczka” 
9. Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai – Hala Milenium 
10. Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Kołobrzeg” – Hala Milenium 
11. MUKS  KOTWICA 50 -   Hala Milenium ,   pomieszczenia biurowe i techniczna (najem do 

31.12.2022 r.) 

Lokale w Regionalnym Centrum Kultury: 

 

1) Stowarzyszenie Fantastyki & Science Fiction  – sala konferencyjna, 

2) International Dance Academy– sala baletowa, 

3) Stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna – sala widowiskowa, pokój stowarzyszeń, 

4) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu – sala widowiskowa, 

5) Kołobrzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku – sala widowiskowa oraz sekcje: Żyjmy zdrowiej,    

gimnastyka medytacyjna, zespół Retrowianki, 

6) Stowarzyszenie Taneczno – Sportowe VSDS – sala widowiskowa. 

 

Lokale w Miejskiej Bibliotece Publicznej: 

 

1) Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów – sala klubowa „Colabrega” 

 

1) Promowanie idei wolontariatu – Gala Wolontariatu. 

 

W dniu 6 grudnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Kultury po raz pierwszy odbyła się Gala 

Wolontariatu. Podczas uroczystości, przygotowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Zaja” oraz 

kołobrzeskimi stowarzyszeniami tanecznymi, nagrodzone zostały osoby i organizacje, które w okresie 

epidemii COVID-19 włączyły się w pomoc mieszkańcom oraz we współpracę w miastem i Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Podczas Gali wyróżniono: 

1. Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „Paramedic” 

2. Firmę Akademia Ratownictwa Wojciech Grzesiak i jej pracowników 

3. Stowarzyszenie „Kropka – Wolni od Uzależnień” 

4. Fundację „Ogon do Góry” 

5. Panią Katarzynę Pańko  

6. Panią Renatę Zielińską założycielkę grupy Widzialna Ręka Kołobrzeg 

7. Pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu. 
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Źródło: fotografie UM Kołobrzeg 

W części artystycznej zaprezentowali się młodzi artyści ze stowarzyszeń: La Passion, Swan Dance, 

Ogniska baletowego oraz Vigor. 
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Źródło: fotografie UM 

 

 

2. Finansowa forma współpracy 

 

1) Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie  wspierania tych 

zadań wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 90%, w drodze otwartych konkursów ofert i w 

trybie pozakonkursowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie,  

2) Powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji, w drodze otwartych konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym, na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

3) Zlecanie klubom sportowym realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w oparciu                        

o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz uchwałę Nr XXVIII/406/20 Rady Miasta 

Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

4) zlecanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją, poza konkursem, w oparciu o ustawę z 

dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  

 

W 2021 r. zawarto łącznie 95 umów na realizację zadań publicznych z 79 organizacjami. 63 umowy w 

trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 31 w oparciu o ustawę o sporcie i 1 z 

ustawy o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Na powyższe zadania 

przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości 4.344.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 

4.025.905,64 zł. Pomimo stanu epidemii i czasowych obostrzeń epidemicznych organizacje realizowały 

zadania, na które otrzymały dotację. Obostrzenia epidemiczne miały znacznie mniejszy, niż w 2020 r., 

wpływ na realizację zadań. NGOsy w składanych ofertach uwzględniały możliwość alternatywnego 

sposobu realizacji zadań na wypadek wprowadzenia obostrzeń epidemicznych (zmiana terminu 

imprezy, czasowa organizacja spotkań w formule on line) 

 

Stopień wykorzystania dotacji, udzielonych na podstawie dwóch otwartych konkursów ofert                                

oraz art. 19a w poszczególnych obszarach, przedstawia tabela Nr 1. 
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Tabela Nr 1 

 

 

L.p. 

Nazwa obszaru Dotacje udzielone na podstawie rozstrzygniętych            

w 2021 roku otwartych konkursów ofert oraz art. 

19a ustawy 

Plan  Wykonanie  

 

Liczba 

zawartych 

umów 
1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

 

315.440,00 

70.000,00 1  

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom                          

i patologiom społecznym 

124 325,00  10 

3. Ochrona i promocja zdrowia 140.000,00 129.500,00 11 

 

4. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

32.000,00 32.000,00 3 

5. Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

132.000,00 132.000,00 

 

15 

6. Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury                  

i dziedzictwa narodowego 

280.000,00 242 252,48 

 
24 

 

7. 

Organizacja dystrybucji art. 

Żywnościowych dla mieszkańców 

Kołobrzegu znajdujących  się w 

trudnej sytuacji życiowej  

18.000,00 18.000,00 1 

Razem  917 440,00 748.077,48 63 

 

  
Stopień wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych przedstawia tabela Nr 2 

 

Tabela Nr 2 

 

 

L.p. 

Nazwa obszaru Dotacja udzielona na podstawie ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych 
Plan  Wykonanie  

 

Liczba zawartych 

umów 
1. Ratownictwo i ochrona 

ludności 

20.000,00 20.000,00 1 

 

Stopień realizacji dotacji udzielonych na podstawie ustawy o sporcie przedstawia tabela Nr 3. 

 

 

 

 

Tabela Nr 3 

 

Przeznaczenie dotacji 

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie w 2021 r. 
Plan  Wykonanie  

 

Liczba zawartych 

umów 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

3.301.000,00 3.264.970,20 31 

Razem 3.301.000,00 3.264.970,20  
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Mierniki efektywności programu przedstawia tabela Nr 4. 

 

Tabela Nr 4 

L.p. Mierniki efektywności Wynik 

 

1 ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert 15 

 

2 ilość ofert złożonych w otwartych konkursach 

 

S*- 22 

K* - 39 

Z i S* - 57 
3 ilość wniosków o udzielenie dotacji w oparciu o ustawę o 

sporcie 

33 

4 ilość wniosków o udzielenie dotacji w oparciu o ustawę                                   

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych 

1 

5 ilość wniosków o udzielenie dotacji w oparciu o art. 19a ustawy 

 

S - 3 

K – 1 

Z i S - 4 
6 ilość organizacji pozarządowych podejmujących zadania 

publiczne na rzecz lokalnej społeczności 

S - 28 

K - 16 

Z i S – 25 

R - 1 
7 ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych 

 

S - 46 

K - 24 

Z i S – 35 

R - 1 
8 wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu 

Miasta na realizację zadań w poszczególnych obszarach – 

ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie 

 

85154 315.440,00 

85195 140.000,00  

85395 50.000,00 

92195 280.000,00 

92605 132.000,00 

9 wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu 

Miasta na realizację zadań w oparciu o ustawę o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

75415 20.000,00 

10 wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu 

Miasta na realizację  zadań w oparciu o  ustawę o sporcie 

92605 3.301.000,00 

11 łączna wielkość własnych nakładów finansowych i 

pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców.  

S – 2.615.253,75 

K – 326 134,80 
Z i S –  27 352 +33 967           

R – 5 600 

 12 wysokości dofinansowania na realizację zadań publicznych 

uzyskanego przez organizacje pozarządowe ze środków spoza 

budżetu Miasta np.: z Unii Europejskiej  

S –  3 500,00 

K – 124 615,00 
Z i S – 2.072 600,00  

 13 liczba projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę 

Miasta Kołobrzeg konsultowanych z organizacjami 

pozarządowymi 

 

1 

 

*S – sport, K – kultura , Z i S – zdrowie i sprawy społeczne, R - ratownictwo
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Wykaz organizacji i wykorzystanie dotacji udzielonych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Tabela Nr 5 

 

                                                        Priorytet 

                                                                                                                                      

I Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 

1 

Zachodniopomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Szczecinie  

Dotację przeznaczono na prowadzenie przez Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu 

dystrybucji artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, 

w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień. Pomocą objęto 

996 osób. 

18.000,00 

RAZEM 18.000,00  

II Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

 

 

 

2 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w Koszalinie 

Dotację przeznaczono na prowadzenie całorocznej placówki wsparcia dziennego – 

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD „Słoneczko” przy ul. Mariackiej 40. W 

ramach zadania prowadzone były zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień, 

zajęcia edukacyjne, plastyczne, teatralne, sportowe i rekreacyjne, zorganizowano imprezy 

okolicznościowe oraz prowadzono dożywianie wychowanków. Placówka swoją opieką 

objęła 15 dzieci w wieku 6 - 18 lat, w szczególności ze środowisk ubogich, wielodzietnych 

i dysfunkcyjnych.  

 

70.000,00 

RAZEM 70.000,00 

 

III Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

 

 

3 

 

 

 

Stowarzyszenie Kropka Wolni 

od Uzależnień  

Dotację przeznaczono na zadanie: Terapia Par w Kryzysie w związku z uzależnieniem. 

W ramach projektu zrealizowane zostały 40 sesje terapeutyczne każda trwająca 90 min. 

Każda z par mogła skorzystać do 10 sesji. Sesje odbywały się z udziałem małżonków lub 

pary, której głównym problemem jest uzależnienie w rodzinie. Osoba uzależniona musiała 

zachowywać abstynencję oraz być w trakcie terapii własnej związanej z uzależnieniem. 

Terapia prowadzona była przez dwóch specjalistów Specjalista psychoterapii uzależnień 

10.000,00 



 

15 

 

 oraz psychoterapeuta rodzinny. Głównym celem spotkań było: 1) wspieranie zmiany 

związanej z decyzją o zaprzestaniu używania alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, 

2) poprawą wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 3) pomoc nad konstruktywnym 

rozwiązaniu konfliktów, 4) nauka rozpoznawania i wyrażania uczuć, 5) odnajdywanie 

pozytywnych uczuć względem siebie wzajemnie, 6) uzyskanie większej bliskości w związku, 

7) zwiększenie świadomości własnych oczekiwań wobec partnera i siebie, 8) urealnienie 

oczekiwań w stosunku do siebie i/lub partnera, 9) wzięcie odpowiedzialności za własne 

funkcjonowanie w związku, 10) pomoc w określeniu ról i zadań w związku, 11) pomoc w 

podjęciu decyzji dotyczącej bycia razem lub rozstania. Osoby które zgłosiły się na terapię 

skorzystały z 10 sesji dla każdej z par. 

4 Dotację przeznaczono na prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu 

abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób 

uzależnionych lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Zadanie polegało na 

pełnieniu funkcji gospodarza sal znajdujących się w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej 15A. 

Sale były udostępniane przez 4 dni w tygodniu ustalone z Gminą Miasto Kołobrzeg oraz 

uczestnikami mitingów w wymiarze 12 godzin tygodniowo z wyłączeniem świąt. ( środa, 

czwartek, piątek i niedziela) W sumie - liczba tygodni: 30, liczba dni: 115 liczba godzin: 345 

12 925,00 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fundacja "Na przekór 
przeciwnościom" 

Dotację przeznaczono na zadanie wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich 

rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią w Kołobrzegu. W ramach 

realizacji projektu zostały przygotowane 3 Kampanie informacyjne dla mieszkańców Gminy 

Miasta Kołobrzeg oraz 5 spotkań (co min 3 godziny) integracyjno - terapeutycznych dla 

osób uzależnionych w procesie zdrowienia lub członków ich rodzin.  

15.000,00 

6. Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Punkt konsultacyjny w Podczelu  i Radzikowie dla 

osób z problemami uzależnień i przemocy. Punkt był otwarty 4 razy w tygodniu po 2 

godziny oraz dwie filie po 2 godziny (bez wakacji). Dodatkowo w niektóre dni punkt był 

otwarty poza tymi ramami czasowymi, w przypadku potrzebnych dodatkowych 

konsultacji/porad. Łącznie odbyło się 483 godziny zegarowe dyżurów. 

47.400,00  

7. Dotację przeznaczono na Prowadzenie w Kołobrzegu działań wspierających dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach projektu odbyło się 36 dwugodzinnych spotkań 

14.000,00 
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dla średnio 8 osób doświadczonych przemocą w rodzinie prowadzonych przez dwóch 

specjalistów. W czasie działań ze specjalistami rozmowy odbyło 30 różnych osób. Działania 

zwiększyły poziom wiedzy i kompetencji uczestników - osób doświadczających przemocy, 

umożliwiły dostępność pomocy i wsparcia w grupie samopomocowej. Po zajęciach toczyły 

się rozmowy indywidualne oraz w razie potrzeby także telefoniczne ze specjalistami.  

 

8. 

 

 

 

 

 

Fundacja Wolne Miejsce 

Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Dzień walki z głodem Fundacji Wolne 

Miejsce”. W trakcie wydarzenia na Placu Pionierów wsparcie uzyskały osoby bezdomne i w 

kryzysach związanych z uzależnieniami oraz osoby starsze i samotne. Dotacja w trybie 

małego grantu 

2.000,00 

9. 

 

Stowarzyszenie Artystyczno-

Taneczno-Sportowe „ZAJA” 

 

Spektakl profilaktyczny –  dotacja udzielona w trybie „małego grantu”, czyli 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

„Żony Henryka VIII” W realizację projektu zaangażowani byli uczniowie kołobrzeskich szkół. 

Spektakl wystawiony został w Regionalnym Centrum Kultury. 

3.000,00 

10 Fundacja „Na przekór 

przeciwnościom” 

 

W dniu 25 listopada 2021 r. zorganizowana została konferencja „Problemy dzieci  

i młodzieży w czasie i po pandemii”, w której uczestniczyli specjaliści zajmujący się 

tematyką przeciwdziałania przemocy oraz zaproszeni prelegenci. 

Gościem konferencji była Dorota Zawadzka. 

Konferencja została zorganizowana w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu i była 

transmitowana w lokalnych mediach 

20.000,00 

                                                                                                                                                                    124 325,00 

 

IV 

Ochrona i promocja zdrowia 

 

11 Stowarzyszenie Amazonek  

w  Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na: 

1. Prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej z elementami jogi prowadzona była w hali 

MOSiR przez 7 miesięcy, 2 razy w tygodniu, skorzystało ok. 20 członkiń Stowarzyszenia.  

2. Prowadzenie masażu i drenażu limfatycznego przez 6 miesięcy w pomieszczeniu 

Stowarzyszenia przez masażystkę z uprawnieniami. Z zabiegów skorzystały 24 osoby.  

3. Organizacja "Dnia otwartych drzwi". Zorganizowano "Dzień Otwartych Drzwi" na rynku 

przed Ratuszem, pod nazwą "Czy Twoja twarz jest Twoją maską". Ogółem uczestniczyło 

ok. 40 osób.  

8.500,00 
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12 Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków  Koło  w Kołobrzegu 

Dotację zwrócono na konto urzędu w dniu 31 grudnia 2021 r. 0,00 

13 Stowarzyszenie Niewidomych i 

Słabowidzących w Kołobrzegu 

W ramach dotacji zorganizowano: 

1. Szkolenie z pobytem, które odbyło się w Ośrodku "Venus" w Mrzeżynie. 

2. Święto Białej Laski. 

3. Zakup sprzętu mówiącego i okularów dla osób z dysfunkcją wzrokową. 

8.000,00 

14 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotację przeznaczono na uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Sportowej UTW 

„Trzeci Wiek na start” organizowanej w Łazach. 

W olimpiadzie uczestniczyło 9 zawodników. Zorganizowano taniec liniowy oraz zajęcia 

rekreacyjne. 

5.000,00 

15 Polski Związek Niewidomych 

Okręg Zachodniopomorski Koło 

Kołobrzeg 

1. Indywidualne wsparcie tyfloinformatyczne -Tyfloinformatyk przeprowadził 10 godzin 

indywidualnych zajęć z zakresu posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz 

oprogramowaniem przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.  

2. Webinary dla niewidomych i słabowidzących. W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i 

lipiec tyfloinformatyk przygotował i poprowadził dwugodzinne spotkania online dla 

niewidomych i słabowidzących z PZN Kołobrzeg.  

3. Indywidualne zajęcia w zakresie nauki orientacji przestrzennej. W czasie realizacji 

zadania w miesiącach od kwietnia do czerwca instruktor orientacji przestrzennej 

przeprowadził 21 godzin indywidualnych zajęć w zakresie nauki bezpiecznego poruszania 

się osoby niewidomej z białą laską.  

4. Zakup znacznika TotuPoint dla niewidomych jako ułatwienie do samodzielnego 

przemieszczania się oraz orientacji w przestrzeni.  

 

7 000,00 

16 Zachodniopomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Szczecinie  

 

Dotację przeznaczono na: 

1. Szkolenia z pierwszej pomocy, lub promocja pierwszej pomocy z wykorzystaniem 

materiałów drukowanych. 

2. Mistrzostwa pierwszej pomocy lub konkurs na film instruktażowy lub komiks na temat 

zasad udzielania pierwszej pomocy 

3. Promocja krwiodawstwa i profilaktyka HIV 

4. Olimpiada Wiedzy o Krwiodawstwie 

5. Akademia HDK PCK lub uroczyste spotkania z krwiodawcami w celu wręczenia 

odznaczeń. 

6. Olimpiada Wiedzy o wirusach w tym: HIV, COVID -19. 

12.000,00 
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7. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 

8. Świadczenie wolontariatu 

17 
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Polskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Kołobrzegu 

 

Dotację przeznaczono na wsparcie dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością 

intelektualna oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub spektrum autyzmu, 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

 

18.000,00 

Dotację przeznaczono na skoordynowaną pomoc dziecku. 

Przedmiotem realizacji zadania publicznego była organizacja wsparcia rehabilitacyjnego, 

logopedycznego, psychologicznego oraz terapii zajęciowej dzieciom i wspieranie ich 

rodziców (opiekunów). 

18.000,00 

19 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom z Autyzmem 

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktu  konsultacyjnego na rzecz dzieci z 

autyzmem i ich rodzin. W ramach realizacji zadania odbyło się 126 godzin zajęć 

edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. 

8.000,00 

20 Fundacja  „Równe Szanse” 

 

Bezpośrednim efektem realizacji zadania była poprawa funkcjonowania beneficjentów w 

zakresie funkcji poznawczych, mowy. W ramach realizacji zadania udzielono 5 dzieciom  

1. porady logopedyczne – 80 h 

2. porady pedagogiczne – 95 h 

3. porady psychologiczne – 85 h 

10.000,00 

21 Stowarzyszenie Victoria Dla 

Osób  z Chorobą Nowotworową 

W ramach zadania wykonano 804 usługi pielęgniarskie dla pacjentów Hospicjum. 
20.000,00 

                                                                                                                                                                                RAZEM  

V Profilaktyka i promocja zdrowia – zadanie w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (w trybie specustawy) 

22 Stowarzyszenie Użytkowników 

Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i 

Przyjaciół ,,Feniks" w 

Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na realizację projektu: wsparcie psychologiczne dla osób 

doświadczających kryzysu w związku z epidemią koronawirusa. W trakcie trwania projektu: 

81 osób (dorośli, dzieci, młodzież ) skorzystało z indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego i pedagogicznego; 12 osób wzięło udział w grupie wsparcia; udzielonych 

zostało 67 porad/konsultacji telefonicznych w ramach dyżurów "Pomocnego Telefonu" 

(pon.-pt. godz. 14.00-22.00). 

Informacje o realizacji projektu zostały rozpowszechnione w lokalnych mediach. 

Bezpośrednim celem projektu było wsparcie mieszkańców Kołobrzegu (dorosłych, dzieci, 

młodzież) w trudnościach z jakimi borykają się w dobie pandemii. Celem dodatkowym była 

20 000,00 
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psychoedukacja nt. sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 

emocjonalnych, a także diagnostyka problemów i ewentualne pokierowanie do innych 

specjalistycznych instytucji np. poradni w celu dalszych działań terapeutycznych.  

VI Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

23 Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Kołobrzegu 

W ramach zadania zrealizowano: wykłady, kursy i szkolenia z różnych dziedzin życia m in. 

kultury, nauk społecznych, medycznych i turystyki.  

Ponadto kontynuowano zajęcia w sekcji ; rowerowej, nordic walking, bule, akompaniator 

sekcji śpiewaczej, i inne, spotkania integracyjne - na inaugurację Roku Akademickiego, 

Walne Zebranie i inne, Senioralia , pokryto koszty administracyjne. 

20.000,00 

24 Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Kołobrzegu 

W ramach zadania zrealizowano obchody – 10 lecia UTW, Senioralia oraz inaugurację 

Roku Akademickiego 2021/2022. W ramach realizacji zadania odbyła się szeroka oferta 

edukacyjno – naukowa i kulturalna.  Zorganizowano m.in.  występy artystyczne, spotkanie 

integracyjne, poczęstunek, przemarsz korowodu UTW, seniorów, emerytów, rencistów oraz 

osób aktywnych zawodowo w wieku 60+.  

2 000,00 

25 Fundacja „Wolne Miejsce” Organizacja śniadania Wielkanocnego oraz Wigilii dla Samotnych szczególnie seniorów z 

terenu miasta Kołobrzeg. Śniadanie wielkanocne w okresie epidemii dostarczono 350 

potrzebującym mieszkańcom. Paczki z kolacją wigilijną otrzymało 500 osób. 

10.000,00 

Razem 32.000,00 

 

VII 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
26 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Kołobrzegu: Ruch to zdrowie 

Zadanie dotyczyło organizacji zajęć sportowych – rekreacyjnych przygotowujących seniorów 

UTW (12 osób) do udziału w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Seniorów w 

Chorzowie. Wydarzenie odbyło się w dniu 16.09.2021 r. . na stadionie śląskim. Seniorzy 

startowali w dyscyplinach takich jak: pływanie i bule. Jeden z uczestników – członków UTW 

zdobył srebrny medal w pływaniu.  

4 000,00 

27 Miejski Klub Pływacki 

Kołobrzeg: XIII Mistrzostwa 

Kołobrzegu w Pływaniu  

Zawody pływackie odbyły się w dniach 09 – 10 października 2021 r. na basenie MOSIR w 

Kołobrzegu. Udział w imprezie wzięło 243 zawodników ( w tym 30 z MKP Kołobrzeg).   9 000,00 

28 Kołobrzeski Międzyszkolny Klub 

Lekkoatletyczny „SZTORM”: 

XXII Memoriał im. Michała Barty  

Memoriał poświęcony pamięci trenera, zawodnika i nauczyciela wychowania fizycznego 

Michała Barty. Wydarzenie odbyło się w dniu 12.09 na stadionie lekkoatletycznym w 

Kołobrzegu z udziałem czołowych polskich lekkoatletów, głównie oszczepników. W ramach 

15 000,00 
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zadania zorganizowano dodatkowo w dniu 09.09 „Mały Memoriał im. M. Barty”, w którym 

uczestniczyło ok. 100 uczniów szkół podstawowych z powiatu kołobrzeskiego.  

29 

Liga Morska i Rzeczna Oddział 

w Kołobrzegu: XXX 

Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi 

Morskiej i Rzecznej  

Wydarzenie miało charakter etapowy, interdyscyplinarny i cykliczny. Jego celem był rozwój 

aktywności rekreacyjno – sportowej oraz wychowanie morskie dzieci i młodzieży biorących 

udział w imprezach. W ramach zadania przeprowadzono zawody sportowo – rekreacyjne, 

bieg patrolowy, konkurs plastyczny, doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem 

ratownictwa morskiego i wodnego, niezbędnym do bezpiecznego pływania po morzu. 

Uczestnicy (200 osób) zlotu otrzymali certyfikaty i pamiątkowe karty pocztowe. 

6 000,00 

30 Stowarzyszenie Animacji Kultury 

i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” 

Cieszyn: Turniej w siatkówce 

plażowej kobiet i mężczyzn z 

cyklu „Plaża Open” 

Zakładanym rezultatem była organizacja ogólnopolskiego turnieju kobiet i mężczyzn w 

siatkówce plażowej. W turnieju kobiecym udział wzięły 24 pary siatkarskie, natomiast w 

męskim 32 pary. Turniej rozegrano w dniach 13 -15 sierpnia na plaży Milenium przy 

Kamiennym Szańcu.   

15 000,00 

31 Klub Sportów Gimnastycznych 

„ACROSPORT” : „AcroBaltic 

Kołobrzeg 2021”- zawody w 

akrobatyce sportowej oraz 

skokach na trampolinie  

Zadanie polegało na organizacji zawodów w akrobatyce sportowej w dwóch konkurencjach: 

skoki na trampolinie oraz tumbling (skoki na ścieżce akrobatycznej). Zawody dedykowane 

były dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 14 lat. Łącznie w imprezie wzięło udział 25 

zawodników z 3 klubów z woj. zachodniopomorskiego. Zawody odbyły się w dniu 25.09.2021 

r. na sali sportowej przy ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu.  

2 000,00 

32 Uczniowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate Kołobrzeg 

Buntai: Turniej Karate 

Kyokushin  

Rezultatem zadania była organizacja turnieju karate kyokushin. Impreza odbyła się w dniu 

08.05.2021 r. w hali Milenium kołobrzeskiego MOSIR. Udział w wydarzeniu wzięło 230 

zawodników z 23 klubów z Polski.   
3 000,00 

33 Jacht Klub Morski „JOSEPH 

CONRAD” Kołobrzeg, XLII 

Regaty o Srebrny Dzwon  

42. edycja Regat o Srebrny Dzwon odbyła się w dniu 31.07 w Marinie Solnej w Kołobrzegu. 

Na starcie zawodów stanęło 18 jachtów.  3 500,00 

34 Kołobrzeska Grupa Regatowa: II 

Regaty o Puchar Złotej Ryby w 

Kołobrzegu  

Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego – II Regaty o Puchar Złotej Ryby odbyły się w 

dniach 24 – 25 lipca 2021 r. w Marinie Solnej. Uczestniczyło w nich 19 zawodników z 4 

klubów z terenu woj. Zachodniopomorskiego.  

4 000,00 

35 

 

Klub Sportowy Minigolf 

Kołobrzeg: Ogólnopolski Turniej 

Minigolfa 2021 

Rezultatem zadania była organizacja dwudniowego turnieju minigolfa w dniach 25-26.09 

rangi ogólnopolskiej, zgodnie z zasadami gry Światowej Federacji Golfa.   2 500,00 

36 Kołobrzeska Grupa Regatowa: Zadanie polegało na organizacji regat dla dzieci w ramach imprezy Otwarcia Sezonu 2 000,00 
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Jak zostałem Wilkiem Morskim? Żeglarskiego w Kołobrzegu. Wydarzenie odbyło się w dniu 05 czerwca 2021 r. 

37 Stowarzyszenie Klub Sportowy 

Tenis Park Kołobrzeg: ITF 

Seniors Kołobrzeg OPEN 2021 

ITF Seniors Kołobrzeg OPEN 2021 to zawody wchodzące w cykl turniejów Międzynarodowej 

Federacji Tenisa (ITF). W ubiegłorocznej edycji, która miała miejsce w Kołobrzegu udział 

wzięło 90 zawodników.  

20 000,00 

38 Stowarzyszenie Planet Baltic 

Kołobrzeg: Planet Baltic Sup 

Race – regaty na deskach stand 

up paddle- edycja IV 

W ramach imprezy zorganizowano regaty na deskach SUP rozgrywane w ramach Mistrzostw 

Polski Baltic Sup Race 2021r. Zawody odbywały się na morzu przy plaży centralnej, trening 

w Marinie Solnej w Kołobrzegu. Udział w imprezie wzięło 35 zawodników. Termin zawodów 

wyznaczono w dniach 06 – 08 sierpnia 2021 r.  

7 000,00 

39 Stowarzyszenie Bieg Zaślubin 

Kołobrzeg: 35 Bieg Zaślubin  

W ramach zadania zorganizowano imprezę biegową, w której udział wzięło 177 osób w 

kategorii open kobiet i mężczyzn. Bieg odbył się 26 września 2021.  
37 000,00 

40 Stowarzyszenie Bieg Zaślubin: 

Kołobrzeskie Biegi 

Niepodległości – 10 km, 21,0975 

km, mila 1609 m 

Impreza nie odbyła się. Decyzję o rezygnacji z imprezy podjął organizator wydarzenia. 

Powodem była sytuacja pandemiczna i zapowiedź Iv fali obostrzeń. 
0,00 

41 Stowarzyszenie Senior Junior- 

Jesteśmy. Żyjemy. Czujemy. 

Organizacja zajęć sportowo - 

rekreacyjnych dla seniorów 

(„mały grant”.) 

Celem zadania była organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych, zajęć z gimnastyki z 

elementami jogi oraz zajęć rehabilitacyjnych – Pilates. Zajęcia odbywały się w małej sali 

tanecznej MOSIR, rehabilitacyjne – w sali sportowej SP 5, natomiast zajęcia sportowo – 

rekreacyjne na boisku Orlik przy SP 5 w Kołobrzegu. Zadanie adresowane było do 20 

seniorów z miasta Kołobrzeg.   

2 000,00 

42 Stowarzyszenie Bieg Zaślubin 

Kołobrzeg: 7 Maraton i 4 

Kołobrzeg Półmaraton, 

Kołobrzeg SPA 25.04.2021 

Impreza nie odbyła się. Decyzję o rezygnacji z imprezy podjął organizator wydarzenia. 

Powodem była sytuacja pandemiczna. 
0,00 

 

RAZEM 

 

132 000,00 

 

VIII 

 

Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

43 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

Oręża Polskiego w Kołobrzegu 

Organizacja festynu historycznego XVII Targ Solny w dniach 22 – 23.05.2021 r. 

poświęconego średniowiecznym tradycjom Ziemi Kołobrzeskiej, na Skwerze im. Andrzeja 

Przybylskiego w Kołobrzegu. „Targ Solny” nawiązuje do czasów Piastów: króla Bolesława 

Chrobrego i księcia Bolesława Krzywoustego. Tworzyło go 30 stoisk rzemieślniczych (m.in. 

20 000,00 
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sfragistyk, zielarze, rzeźbiarz, snycerz, serowar, powroźnik, mincerz, bursztyniarz, 

warsztaty ze strzelania z łuku i walki średniowieczną bronią) oraz stoiska Muzeum Oręża 

Polskiego, Grupy Poszukiwawczej "Parsęta", wydawnictwa "Trygław" oraz Szkoły 

Podstawowej nr 4. Uczniowie tej szkoły przygotowali pokaz życia codziennego w 

średniowieczu. Targ odbył się w ramach Dni Kołobrzegu. 

44 Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Kołobrzegu  

W ramach przyznanej dotacji na projekt pt. „Kulturalny senior” odbywały się wykłady dla 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zostały zorganizowane uroczyste obchody 10-

lecia UTW oraz wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie i do Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego w Koszalinie.  

10 000,00 

45 Stowarzyszenie Klub Pioniera 

Miasta Kołobrzeg 

Na zadanie pn. X Dzień Pioniera złożyły się wydarzenia: uroczystość patriotyczna na 

cmentarzu komunalnym przy obelisku poświęconym pamięci pierwszych polskich 

powojennych mieszkańców Kołobrzegu oraz nadanie rondu przy al. św. Jana Pawła II 

imienia pierwszego prezydenta Kołobrzegu Stefana Lipickiego. Została odsłonięta tablica 

upamiętniająca patrona tego ronda. Odbyło się także spotkanie integracyjne z 

zaproszonymi pionierami z Darłowa i Koszalina.  

3 500,00 

46 Stowarzyszenie Klub Pioniera 

Miasta Kołobrzeg 

Zadanie pn. „Opera dla początkujących i zaawansowanych” – wyjazd członków 

Stowarzyszenia  

i Chóru „Pionier” na spektakl musicalowy do Teatru Muzycznego w Gdyni, połączony ze 

zwiedzaniem Trójmiasta. 

3 500,00 

47 Związek Sybiraków Koło 

Terenowe w Kołobrzegu  

 

Zadanie pn. V Zlot Integracyjny Sybiraków zostało zrealizowane w dniu 17.09.2022 r., na 

który złożyły się uroczystości patriotyczne przy pomniku „Golgota Wschodu” oraz spotkanie 

integracyjne połączone z koncertem  i prezentacją filmu „Alfabet Kołobrzeski. S jak 

Sybiracy”. 

3 000,00 

48 Związek Sybiraków Koło 

Terenowe w Kołobrzegu  

 

Zadanie pn. „Wyposażenie Pocztu Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w 

Kołobrzegu” polegało na zakupie 4 replik historycznych płaszczy wojskowych żołnierzy 

Korpusu Ochrony Pogranicza z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich 

dla pocztu sztandarowego Związku. 

5 000,00 

49 Związek Sybiraków Koło 

Terenowe w Kołobrzegu  

 

Zadanie pn. „Alfabet Kołobrzeski. S jak Sybiracy” – film na płycie DVD, przedstawiający 

historię Sybiraków i ich rodzin, dotkniętych dramatem wojny i wywózek. 

5 000,00 
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50 Stowarzyszenie Przyjaciele 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

Realizacja projektu pn. Maraton Artystyczny – interdyscyplinarny projekt artystyczny, na 

który złożyły się konkursy: taneczny, wokalny, plastyczny i literacki. Uczestniczyli w nich 

przedszkolaki i uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Polski. Łącznie 

udział wzięło 320 osób. Maraton odbył się w formie stacjonarnej, natomiast konkurs 

taneczny on-line w dniach 19 – 20.11.2021 r.  w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 

Kołobrzegu. Odbyła się także wystawa prac plastycznych.  

5 000,00 

51 Fundacja „Uwierzcie w nas – na 

rzecz osób, którym wędruje się 

trochę trudniej…” 

Zadanie pn. „XI Przegląd Twórczości Osób, Którym Wędruje się Trochę Trudniej” odbył się 

on – line  

w ramach kołobrzeskich obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji dn. 20.11.2021 r. 

Udział wzięło 190 uczestników z Kołobrzegu i pobliskich powiatów. Tematem przewodnim 

były „Basnie, bajki i bajeczki”. 

5 000,00 

52 Stowarzyszenie Ognisko 

Baletowe 

VII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe Kołobrzeg 2021 Tańca Klasycznego, Tańca 

Współczesnego, Charakterystycznego i Ludowego – Szkół Prywatnych i Ośrodków Kultury” 

odbyły się w Regionalnym Centrum Kultury w dniach 4 – 6.06.2021 w formie stacjonarnej i 

on-line. W trybie stacjonarnym udział wzięło 352 dzieci i młodzieży z całej Polski, a w trybie 

on-line 162 uczestników. Wprowadzono nowa kategorię wiekową 19+. 

10 000,00 

 

53 Stowarzyszenie Ognisko 

Baletowe 

Zadanie pn. Spektakl „Oto człowiek”. Na realizację spektaklu baletowego złożyły się: 

przygotowanie choreografii i podkładów muzycznych, zakup kostiumów scenicznych, 

wykonanie scenografii. Premiera odbyła się 30.06.2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury 

im. Z. Herberta w Kołobrzegu. Spektakl był prezentowany cztery razy w RCK oraz gościnnie 

w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.    

17 000,00 

 

54 Stowarzyszenie Katolicka 

Inicjatywa Kulturalna 

XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta „Herbertiada” (21.08.2021 r. i 16 – 

17.09.2021 r.). Na projekt złożyły się: warsztaty recytatorskie i konkurs recytatorski dla 

młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz 2 programy artystyczne (spektakl 

„Szymborska i Herbert. Próba”, koncert „Ballada o tym że nie giniemy”). Odbiorcy projektu: 

młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu i z Polski, w tym ze szkół zrzeszonych 

w Klubie Szkół Herbertowskich, mieszkańcy Kołobrzegu, kuracjusze i turyści. „Herbertiada” 

odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta, natomiast warsztaty – w 

Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Został wydany folder w nakładzie 500 egz.  

13 000,00 

55 Stowarzyszenie Katolicka 

Inicjatywa Kulturalna 

Zadanie pn. III Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. 

Przegląd odbył się w dniach 9 – 11.07.2021 r. Na program złożyły się: konkurs muzyczny w 

kategorii open na interpretacje dwóch utworów Przemysława Gintrowskiego, programy 

25 000,00 
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artystyczne (spektakl muzyczny „Raport z oblężonego miasta 2021”oraz  koncert „Psalmy”), 

emisja odcinka „Śpiewające fortepiany” z 2001 r. w udziałem Przemysława Gintrowskiego 

oraz quiz z wiedzy o życiu i twórczości Barda. Całość odbyła się w Regionalnym Centrum 

Kultury im. Z. Herberta. Została wydana gazeta festiwalowa w nakładzie 3000 egz.  

56 Stowarzyszenie Taneczne 

AMBER 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację na wynajęcie pomieszczeń na treningi dla członków 

stowarzyszenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ciągu roku oraz częściowe 

pokrycie kosztów prowadzenia treningów. Prowadzono zajęcia w tańcach standardowych i 

latynoamerykańskich zarówno grupowo, jak i indywidualnie dla ok. 100 tancerzy. Odbyły się 

warsztaty taneczne, w tym obóz wyjazdowy. Tancerze brali udział w ogólnopolskich i 

międzynarodowych turniejach tańca sportowego. Szkolili swoje umiejętności taneczne 

biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych konsultantów z Polski. 

Stowarzyszenie obchodziło rocznicę 15-lecia swojej działalności.  

40 000,00 

57 Stowarzyszenie Miłośników 

Dawnej Motoryzacji 

Zadanie pn. XVI Spotkanie Pojazdów Zabytkowych „A może morze 2021” odbyło się w dn. 

13 – 15.08.2021 r. W prezentacjach w porcie pasażerskim udział wzięło od 45 do 55 

pojazdów. Zorganizowana została także parada pojazdów ulicami miasta. W wyniku analizy 

sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. W związku z tym 

Stowarzyszenie zostało wezwane do zwrotu kwoty 490,00 zł. 

2 510,00 

58 Fundacja Historia Kołobrzegu 

Pamięć i Tożsamość Miasta  

W ramach zadania pn. „Szkoła Kadetów” odbyły się następujące działania: oznakowanie i 

promocja Szlaku Trzech Fortów, strzelanie w Porcie Jachtowym w sezonie letnim (soboty i 

niedziele), weekendowe cykle zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wyłącznie dla dzieci ze szkół 

miejskich, które polegały na poznaniu historii twierdzy Kołobrzeg i dziejów Reduty Morast w 

Porcie Jachtowym, a także służby wojskowej w danych czasach i obsługa broni. W ramach 

zadania zakupiono także replikę wyposażenia do armaty pruskiej i zorganizowano piknik 

harcerski z okazji 75-lecia działalności ZHP na Ziemi Kołobrzeskiej w ramach 

Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.  

 

19 300,00 

59 Fundacja Historia Kołobrzegu 

Pamięć i Tożsamość Miasta  

Fundacja otrzymała dotację w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariatu (oferta z własnej inicjatywy). Zadanie polegało na wykonaniu kopii 

jednofuntowej pruskiej armaty czarnoprochowej z okresu VIII w. dla Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej Kołobrzeg. 

10 000,00 

60 Stowarzyszenie SAPERE AUDE  Zadanie pn. „Piękni, warci miłości” został zrealizowany w terminie 27.09 – 01.10.2021 r. Na 

projekt złożyły się warsztaty teatralne poprowadzone przez reżysera, aktora i animatora 

4 757,23 
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kultury Daniela Jacewicza. Zakończyły się dwukrotnym wystawieniem spektaklu 

przygotowanym przez uczestników warsztatów. W zadaniu udział wzięła młodzież z 

Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną 

dotację w wysokości 242,77 zł. 

61 Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy w Kołobrzegu 

 

 

Dotacja na realizację zadania pn. Zainteresowanie kulturą. W ramach zadania odbyły się 

spotkania integracyjno – kulturalne, w tym próby Chóru „Jedność”, w każdą sobotę 

miesiąca czerwca oraz od września do grudnia. Ogółem odbyło się 20 spotkań. Została 

także zorganizowana wycieczka krajoznawcza do Polanowa oraz wyjazd na spektakl do 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego  

w Koszalinie. Członkowie Chóru „Jedność” wzięli udział w IX Prezentacjach Piosenki 

Patriotycznej  

i Wojskowej z okazji Święta Niepodległości. Nie wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały 

zrealizowane, więc organizacja zwróciła kwotę niewykorzystanej dotacji (3.060,00 zł). 

1 940,00 

62 Stowarzyszenie Kołobrzeskich 

Poetów 

W ramach zadania pn. Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków 

Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów wydano tom poetycki Gabrieli Anny Wojtczak 

(nakład 200 egz.) oraz coroczną pozycję zbiorową „Oficynę Kołobrzeskich Poetów i Malarzy 

(nakład 80 egz.), w której znalazł się nowy dział „Oficyna młodych”. Nie udało się wydać 

drugiego tomiku poetyckiego, więc Stowarzyszenie zwróciło kwotę niewykorzystanej dotacji 

(2.300,00 zł). 

3 700,00 

63 Fundacja PROSVITA Fundacja zrealizowała zadanie pn. XXV Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej w dniu 

25.06.2021 r. Występy pięciu zespołów z Ukrainy i Polski można było obejrzeć na scenie 

plenerowej RCK. 

W wyniku analizy sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. W 

związku  

z tym Fundacja została wezwana do zwrotu kwoty 294,75 zł. 

9 705, 25 

64 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania pn. Spektakl „Magiczny świat Pottera”, w 

którym wzięło udział 61 tancerzy. Spektakl prezentowano trzykrotnie w dniu 21.06.20221 r i 

23.06.2021 r.  

w Regionalnym Centrum Kultury. 

15 000,00 

65 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

„Kopalnia diamentów (kontynuacja IV” – to projekt, w ramach którego odbyło się 20 zajęć 

warsztatowych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 7. Łącznie 300 uczestników zajęć. 

Na warsztatach miały miejsce pokazy i zajęcia taneczne z wykorzystaniem zakupionych na 

3 400,00 



 

26 

 

ten cel strojów. Projekt ma na celu wyszukiwanie talentów tanecznych, rozwijanie pasji i 

popularyzowanie tańca. 

66 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

III Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta odbył się w 

formie on-line w dniu 9.05.2021 r. Łącznie udział wzięło 300 tancerzy z całej Polski. 

Konkurs taneczny odbył się w  kategoriach: hip hop, taniec współczesny, wacking, house. 

3 000,00 

 

67 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

W ramach zadania „Taniec – droga do przyszłości (kontynuacja IV)” grupy dzieci i 

młodzieży ze Stowarzyszenia wzięły udział w zawodach tanecznych o randze 

ogólnopolskiej w Łebie i w Koszalinie zdobywając najwyższe miejsca (I – III). Zwrócono 

niewykorzystaną dotację w wysokości 60,00 zł.  

3 940,00 

                                                                                                                                                                                       

RAZEM 

 

242 252,48   

 

 

Wykaz organizacji i wykorzystanie dotacji udzielonych w oparciu o ustawę o sporcie przedstawia tabela Nr 6. 

Tabela Nr 6 

 

L.p. Podmiot/Nazwa zadania Przeznaczenie dotacji 

 

Kwota 

1 Klub Tenisa Stołowego 

Kołobrzeg: Rozwój i promocja 

tenisa stołowego w Kołobrzegu 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych, zakupu sprzętu 

sportowego oraz organizacji i udziału w turniejach i zawodach. Zadanie dotyczyło 

utrzymania 3 drużyn w rozgrywkach ligowych PZTS na poziomie III,IV i V ligi. Grupa 

docelowa: 42 zawodników, 3 trenerów. 

13 000,00 

2 Szkoła Taekwon-do ITF 

HOSINSUL: 

Organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu 

miasta Kołobrzeg w dyscyplinie 

Taekwon-Do ITF poprzez 

szkolenie sportowe i 

uczestnictwo w rywalizacji 

sportowej 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu obiektów, udziału uczniów w 

szkoleniach teakwon - do ITF, wynagrodzenie kadry szkoleniowej.  

Grupę docelową stanowiło: 34 zawodników, 2 trenerów. 

 

9 945,00 
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3 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 

Łuczników MEWA  

Szkolenie dzieci i młodzieży z 

zakresu łucznictwa 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu obiektów, udziału w zawodach, koszty 

obozu sportowego, wynagrodzenia trenera i księgowej, zakup sprzętu sportowego. 

Szkolenie, udział w zawodach sportowych realizowano zgodnie z kalendarzem PZŁucz.: 

Grupa docelowa: 30 zawodników, 1 trener 

100 000,00 

4 UKS Kyokushin Karate 

Kołobrzeg Buntai 

Promocja sportu i aktywnego 

stylu życia mieszkańców Miasta 

Kołobrzeg oraz osiąganie 

wysokich wyników sportowych 

członków klubu poprzez udział 

we współzawodnictwie 

sportowym. Wspieranie 

dalekowschodnich sztuk walki w 

mieście Kołobrzeg 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty: wynajmu obiektów sportowych, organizacji i 

uczestnictwa zawodników oraz kadry szkoleniowej w obozach, seminariach, szkoleniach, 

udziału w zawodach zgodnie z terminarzem Polskiego Związku Karate.  

Grupa docelowa: 61 zawodników, 1 trener, 2 instruktorów. 

 

20 000,00  

5 Kołobrzeski Międzyszkolny Klub 

Lekkoatletyczny SZTORM  

Zadanie z zakresu rozwoju 

sportu 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty udziału w imprezach LA, płace trenerów, koszty 

organizacji obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i zabiegi 

rehabilitacyjne, koszty administracyjne, koszty organizacji imprez LA, licencje klubowe i 

zawodnicze.Grupa docelowa: juniorzy (40 osób), młodzicy (40 osób),seniorzy (19 osób) , 2 

trenerów, 1 instruktor. 

 

110 000,00 

6 Klub Sportowy Voodoo Team  

Treningi brazylijskiego Jiu-Jitsu 

w formule GI (w kimonie) i NO 

GI (Grappling) 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu sali sportowej oraz zakupu strojów 

sportowych. Grupę docelową stanowiło: 18 zawodników, dwóch trenerów. 

12 000,00 

7 Zespół Szkół Taekwon-Do ITF  

Organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu 

miasta Kołobrzeg w dyscyplinie 

Taekwon-Do ITF poprzez 

szkolenie i uczestnictwo w 

Zadanie obejmowało prowadzenie treningów sekcji taekwon-Do ITF, udziału w zawodach,  

wynajmu obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego. Grupa docelowa: 35 

zawodników, 1 trener, 3 instruktorów.  

12 000,00  
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rywalizacji sportowej 

8 Klub Kolarski Ziemia 

Kołobrzeska Rozwój młodzieży 

w kolarstwie szosowym, 

torowym i MTB na ziemi 

kołobrzeskiej 

Zadanie dotyczyło szkolenia kolarskiego, oraz udziału w zawodach organizowanych przez 

Polski Związek Kolarski: 

Grupa docelowa: 31 zawodników, instruktor kolarstwa, instruktor fitness.  

30 000,00  

9 Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg  

Pływanie – od uczestnika do 

zawodnika 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty: wynagrodzenia kadry szkoleniowej, koszty 

organizacji i udziału w zawodach, wynajem obiektów sportowych oraz koszty 

administracyjne. 

Grupa docelowa: zawodnicy w rocznikach 2006 – 2012 (44 zawodników), 3 trenerów. 

 

74 875,00 

10 Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy  Kotwica 50 Kołobrzeg 

(młodzież) Zadanie z zakresu 

rozwoju sportu 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenerów, organizacji imprez 

sportowych, zakupu sprzętu sportowego, wynajmu obiektów sportowych oraz obozu 

sportowego. Zadanie dotyczyło szkolenia młodzieży i udziauł w rozgrywkach org. przez 

Zachodniopomorski Związek Koszykówki w Szczecinie i Polski Związek Koszykówki w 

kategoriach: U-13 M, U-14 M, U-15 M, U-15 K, U-19 M: 

Grupa docelowa: U-13 M (16 os.), U – 14 M (13 os.), U-15 M (16 os.), U15 K (13 os.), U19 

M (11 os.), 5 trenerów. 

 

109 998,77 

11 Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy KOTWICA 50 

Kołobrzeg (I Liga 

Kosz.)Prowadzenie zespołu w 

rozgrywkach I ligi Polskiego 

Związku Koszykówki 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenerów, zawodników, 

organizacji meczów i  imprez sportowych,  wynajmu obiektów sportowych, obsługi 

administracyjnej i biurowej. Zadanie dotyczyło prowadzenia zespołu w rozgrywkach I ligi 

PZKosz. 

 

739 900,00  

12 Akademia Piłkarska KOTWICA 

Kołobrzeg (seniorzy) 

Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie 

Kołobrzeżanom – 2021 

W ramach dotacji poniesiono koszty zatrudnienia trenerów, rehabilitanta,  stypendiów dla 

zawodników, koszty pracowników administracyjnych, obsługi meczów i turniejów, zakupu 

sprzętu sportowego, koszty utrzymania biura, wynajmu obiektów sportowych. 

Zadanie dotyczyło szkolenia zawodników, w tym udział w rundzie wiosennej sezonu 

piłkarskiego 2020/2021 – A klasy. 

Grupa docelowa: 30 zawodników. 

 

65 000,00 
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13 Akademia Piłkarska KOTWICA 

Kołobrzeg (kobiety) 

Dziewczęta i kobiety grają w 

piłkę … edukacja i 

propagowanie zdrowego stylu 

życia poprzez grę w piłkę nożną 

W ramach zadania poniesiono koszty zatrudnienia trenerów, kierownika zespołu, 

rehabilitanta,  stypendiów dla zawodniczek, koszty pracowników administracyjnych, obsługi 

meczów i turniejów, zakupu sprzętu sportowego, udziału w obozach, koszty utrzymania 

biura, wynajmu obiektów sportowych. Zadanie obejmowało udział w rozgrywkach PZPN w 

sezonie 2020/2021  – II liga kobiet (19 seniorek), udział w rozgrywkach ZZPN w sezonie 

2020/2021 oraz 2021/2022 – Liga Młodziczek (9 zawodniczek), udział w rozgrywkach ZZPN 

w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 – Liga Bałtycka Orlika (10 zawodniczek). 

Grupa docelowa: 19 seniorek i 30 młodziczek/orliczek 

132 450,00  

14 Akademia Piłkarska KOTWICA 

Kołobrzeg (młodzież) 

Piłka nożna jest najważniejsza – 

edukacja i wychowanie w 

sporcie 

W ramach zadania poniesiono koszty zatrudnienia trenerów, kierownika zespołu, koszty 

pracowników administracyjnych, obsługi meczów i turniejów, zakupu sprzętu sportowego, 

udziału w obozach, koszty utrzymania biura, wynajmu obiektów sportowych. 

Zadanie dotyczyło organizacji treningów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku 

życia oraz  udziału w rozgrywkach ligowych w sezonie piłkarskim w rundzie wiosennej 

(2020/21) i jesiennej (2021/22) według poniższych kategorii wiekowych: 

Rocznik 2016 – organizacja treningów piłkarskich i zabaw z piłką, 

Rocznik 2015/2014- organizacja treningów, udział w rozgrywkach ZZPN Pierwsza Piłka – 

Liga Skrzatów sezon 2020/21 i 2021/22, 

Rocznik 2012 - organizacja treningów, udział w rozgrywkach ZZPN Pierwsza Piłka – Liga 

Żaków sezon 2020/21 i 2021/22, 

Rocznik 2011 - organizacja treningów, udział w rozgrywkach KOZPN  – Liga Żaków sezon 

2020/21 i Liga Orlika 2021/22, 

Rocznik 2010 - organizacja treningów, udział w rozgrywkach KOZPN  – Liga Orlika sezon 

2020/21 i 2021/22, 

Rocznik 2009 - organizacja treningów, udział w rozgrywkach KOZPN  – Liga Młodzika 

sezon 2020/21 i Liga Młodzik Starszy 2021/22, 

Rocznik 2008 - organizacja treningów, udział w rozgrywkach ZZPN  – Liga Młodzika 

Starszego sezon 2020/21 i Liga Trampkarza Młodszego 2021/22, 

Rocznik 2007 - organizacja treningów, udział w rozgrywkach ZZPN  – Liga Trampkarza 

Młodszego sezon 2020/21 i Liga Trampkarza Starszego 2021/22, 

Rocznik 2006 oraz Wojewódzka Liga Trampkarzy Starszych ZZPN sezon 2020/21, 

Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych 2021/22, 

Rocznik 2005/2004 -  Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych sezon 2020/21 oraz 2021/22, 

Rocznik 2003 - Wojewódzka Liga Juniorów Starszych sezon  2021/22. 

249 931,00 
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Grupa docelowa: 239 dzieci i młodzieży w grupach chłopięcych. 

15 Klub Sportowy POMERANIA 

Kołobrzeg (kobiety) 

Dziewczyny na murawy 

W ramach zadania poniesiono koszty wynajmu sali gimnastycznej. W związku z 

wystąpieniem okoliczności spowodowanych pandemią koronawirusa, umowę rozwiązano 

za porozumieniem stron w dniu 26.10.2021 r. 

2 040,00 

16 Klub Sportowy POMERANIA 

Kołobrzeg (Liga Mistrzów) 

Kołobrzeska Liga Mistrzów 

W ramach zadania poniesiono koszty wynajmu obiektów sportowych, zakupu nagród, 

pucharów, sprzętu sportowego. Zadanie miało na celu organizację Profesjonalnej  Ligi 

Halowej Piłki Nożnej dla mieszkańców Kołobrzegu w wieku od 6 do 60 r.ż. (liga Mistrzów 

HALA i Liga Mistrzów ORLIK ) 

 

10 000,00 

17 NORD TAURUS Kołobrzeg  

Wsparcie realizacji celów 

statutowych ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju 

młodzieży w 2021 roku 

W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzenia trenerów, szkolenie kadry trenerskiej, 

udziału i organizacji turniejów w przeciąganiu liny. Celem zadania było również utworzenie 

wyczynowej drużyny męskiej, żeńskiej i młodzieżowej w przeciąganiu liny. 

5 000,00 

18 Klub Sportowy Tenis Park 

Kołobrzeg  

Tenis – sposób na zdrowie i 

aktywne życie 

W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzenia trenerów, organizacji turniejów w 

kategoriach młodzieżowych w ramach Polskiego Związku Tenisowego, zakup piłek i koszty 

administracyjne. Szkolenia tenisowe organizowano dla dzieci i młodzieży od 4 do 18 roku 

życia. Grupa docelowa: 20 grup tenisowych po 6 osób 

25 000,00 

19 Gracie Barra Kołobrzeg  

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci,  

młodzieży i dorosłych. 

Kształtowanie osobowości i 

wychowanie w duchu 

brazylijskiego jiu-jitsu 

W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzenia trenerów, zakupu sprzętu sportowego 

i wynajmu sali sportowej. Grupa docelowa: 109 osób od 3-go r.ż. do b.o. 

 

38 000,00 

20 Uczniowski Klub Sportowy 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

„Powiat Kołobrzeski” – piłka 

siatkowa 

Propagowanie uprawiania piłki 

siatkowej 

W ramach zadania pokryto koszty organizacji rozgrywek ligowych i turniejów 

okolicznościowych piłki siatkowej halowej, plażowej, koszty wynajmu obiektów sportowych, 

zakup sprzętu sportowego, medycznego, materiały biurowe, promocyjne, obozy sportowe, 

kadry trenerskiej, ubezpieczenia, koszty administracyjne. Organizacja i udział w 

rozgrywkach ligowych ZZPS i PZPS dotyczyło wszystkich kategorii młodzieżowych: mini-

siatkówka, młodzik, kadet, junior – dziewcząt i chłopców), III liga kobiet. 

Grupa docelowa: 

59 820,00 
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- mini –siatkówka – 36 zawodników, 

- młodziczka – 18 zawodniczek, 

- młodzik – 15 zawodników, 

- juniorka – 16 zawodniczek, 

- junior – 13 zawodników, 

- III liga kobiet – 21 zawodniczek. 

21 Uczniowski Klub Sportowy 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

„Powiat Kołobrzeski” – szachy  

Popularyzacja gry w szachy 

W ramach zadania pokryto koszty udziału i organizacji turniejów szachowych, zakupu 

sprzętu sportowego, opieki instruktora, art. biurowych. Szkolenie organizowane było w 3 

kategoriach wiekowych: junior, młodzieżowiec, senior . Grupa docelowa: 20 zawodników. 

 

5 000,00 

22 Klub Sportów Gimnastycznych 

„ACROSPORT” 

Sport trampoliną sukcesu. 

Akrobatyka sportowa, tumbling i 

skoki na trampolinie 

W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenera i wynajmu obiektów sportowych. 

Organizację zajęć sportowo – szkoleniowych w akrobatyce sportowej prowadzono w  

konkurencjach zespołowych: dwójki, trójki, czwórki, w skokach na trampolinie (sport 

olimpijski), tumblingu (skoki na ścieżce akrobatycznej) dziewcząt i chłopców. Realizacja 

programu szkoleniowego odbywała się na 3 poziomach sportowych zgodnie z 

wymaganiami PZG Sekcji Trampoliny i Akrobatyki. Grupa docelowa: I krok – 5-6 lat, poziom 

II – klasa młodzieżowa do 11 lat, klasa II – III – do 16 lat.  

 

12 000,00 

23 Klub Strzelecki Kołobrzeg  

Rozwój i propagowanie sportu 

strzeleckiego w Kołobrzegu w 

zakresie szkolenia dzieci i 

młodzieży 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty zakupu sprzętu i materiałów strzeleckich, 

udziału w zawodach strzeleckich oraz wynajmu obiektów. Szkolenia strzeleckie 

prowadzono w kategorii: młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy, udział w zawodach 

strzeleckich. 

Grupa docelowa: 98 osób, dwóch trenerów. 

 

25 972,96 

24 Stowarzyszenie Sportowe 

„Nadmorski Basket Amatorski”  

Kołobrzeska Amatorska Liga 

Koszykówki „Nadmorski Basket 

Amatorski" 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych, obsługi 

sędziowskiej, zakupu sprzętu sportowego, puchary, dyplomy, nagrody, obsługę księgową i 

administrację, prowadzenia stron www klubu.  

Grupa docelowa: 63 zawodników. 

 

10 000,00 

25 Uczniowski Klub Sportowy 

ZAPASY KOŁOBRZEG 

Upowszechnianie kultury 

Organizacja treningów zapaśniczych i udział w zawodach według kalendarza PZZapaśn. i 

ZZZ.  

Grupa docelowa: dzieci 2010 i młodsi (16 zawodników) 

59 980,00 
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fizycznej i sportu wśród dzieci i 

młodzieży 

Młodzik 2009 – 2007 (14 zawodników) 

Kadet 2006 – 2004 (8 zawodników) 

Junior 2003 – 2001 (1 zawodnik) 

Młodzieżowiec 2000 – 1998 (2 zawodników) 

Senior (2 zawodników) 

26 Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg  

Prowadzenie profesjonalnego 

szkolenia i klubu sportowego w 

dyscyplinie pływanie oraz 

pływackie szkolenie dzieci i 

młodzieży 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenera i księgowej, udziału w 

imprezach sportowych, wynajmu obiektów sportowych, koszty administracyjne i zakupu 

sprzętu. Zadanie dotyczyło prowadzenia zajęć nauki pływania, szkolenia dzieci i młodzieży, 

udziału w imprezach sportowych org. przez PZP. Grupa docelowa 32 zawodników, sekcja 

pływania: 19 dzieci, dwóch trenerów. 

 

60 000,00 

27 Akademia Akrobatyki La 

Passion  

Rozwijanie świadomości ruchu 

wśród dzieci i młodzieży 

poprzez akrobatykę LaPassion 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenera, udziału w zawodach, 

wynajmu sali, organizacji obozu, zakupu sprzętu i strojów sportowych oraz zakup sprzętu 

biurowego. Udział w zawodach sportowych realizowano według kalendarza PZG. Szkolenie 

zawodnicze dotyczyło: klasa III (dwójki i trójki dziewcząt) – 6 zawodniczek, klasa młodzik 

(dwójki i trójki dziewcząt) – 3 zawodniczki, klasa YOUTH (dwójki i trójki) – 9 zawodniczek. 

 

23 101,40 

28 Kołobrzeska Grupa Regatowa  

Szkolenie żeglarskie dzieci i 

młodzieży w ramach grupy 

regatowej 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenerów, zakupu sprzętu 

sportowego, wynajem obiektów sportowych, wyjazdów na zgrupowania, ubezpieczenia 

zawodników i trenerów, koszty administracyjne i biurowe, organizację regat, szkolenia, 

warsztaty, kursy. Szkoleniem żeglarskim objęto 50 osób (dzieci i młodzieży). Klub 

uczestniczył w regatach w klasie Optymist, Laser 4,7 i Laser Radial, oraz organizował 

regaty o randze Mistrzostw Województwa.  

 

70 000,00 

29 Kołobrzeski Szkolny Związek 

Sportowy 

Rozwój sportu szkolnego 

poprzez osiągnięcie wysokich 

wyników sportowych, 

aktywizacja sportowa dzieci i 

młodzieży oraz organizacja 

zawodów sportowych 

Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach kalendarza Imprez Sportowych 

WSZS (ok. 80 imprez) w konkurencjach: LA, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, 

tenis stołowy, sztafety pływackie, biegi przełajowe, siatkówka plażowa (LICEALIADA), 

Igrzyska młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci. 

 

40 000,00 
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30 Miejski Klub Piłkarski Kotwica 

Kołobrzeg (seniorzy)  

Dotacja celowa na realizację 

zadania z zakresu sportu 

prowadzenia drużyny sportowej 

– piłka nożna 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenerów, kierownika drużyny, 

dyrektora sportowego, kierownika biura, gospodarza klubu, masażysty, informatyka, obsługi 

kas, kierownika ds. bezpieczeństwa, porządkowych, stewardów, spikera, BHP,  kontrakty z 

zawodnikami, koszty administracyjne, koszt udziału w rozgrywkach, zakup sprzętu 

sportowego, obóz sportowy, wynajem obiektów sportowych. 

Zadanie dotyczyło rozgrywania meczów w ramach rozgrywek o mistrzostwo III ligi w 

sezonie 2020/21 runda wiosenna, 2021/22 runda jesienna, udziału w rozgrywkach Pucharu 

Polski, udziału w grach kontrolnych, meczach towarzyskich i sparingowych. 

Grupa docelowa: I zespół – 27 zawodników, II zespół – 18 zawodników. Kadra trenerska 

składała się z trzech trenerów I i II zespołu oraz trenera bramkarzy.  

1 000 000,00 

31 Miejski Klub Piłkarski Kotwica 

Kołobrzeg (młodzież)  

Dotacja celowa na realizację 

zadania: szkolenie dzieci i 

młodzieży w sporcie – 

dyscyplina piłka nożna 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynagrodzenia trenerów i asystenta trenera, 

koszty administracyjne, koszt udziału w rozgrywkach, zakup sprzętu sportowego, wynajem 

obiektów sportowych, obozu sportowego. Klub uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo 

Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków w rundzie 

wiosennej sezonu 2020/21, oraz jesiennej sezonu 2021/22.  Grupa docelowa: 210 

zawodników. 

139 956,07 

 Razem wykonanie na dzień 

31.12.2021 

 3.264.970,20 

    

 

 

Wykaz organizacji i wykorzystanie dotacji udzielonej w oparciu o ustawę o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

przedstawia tabela Nr 7.  

 

Tabela Nr 7 

L.p. Podmiot Przeznaczenie dotacji Kwota 

 

1 Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

Organizacja przeznaczyła dotację na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości 

operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną oraz patrole nawodne. 

20 000,00 
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IV. PODSUMOWANIE 

 

 

 

1. Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2021 realizację zadań 

publicznych wraz z dotacją na ten cel w drodze konkursu ofert, przedłożyły sprawozdania z 

realizacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań 

2. W związku z wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii z jednym stowarzyszeniem – 

nabór wniosków, zawarto porozumienie z Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie rozwiązania 

umowy z powodu braku możliwości  przeprowadzenia zadania, na które została udzielona 

dotacja lub złożyło sprawozdania wykazując brak możliwości realizacji zadań, z jednoczesnym 

zwrotem udzielonej kwoty dotacji. Jedna z organizacji zwróciła z końcem 2021 r. 

niewykorzystaną, udzieloną kwotę dotacji, w związku z niezrealizowaniem zadania, na jakie 

została udzielona dotacja. 

3. Zawarto 95 umów na realizację zadań publicznych. 81 umów w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 29 umów w oparciu o ustawę o sporcie i 1 z ustawy o  

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Na powyższe zadania 

przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości 4.344.200,00 zł, z czego wydatkowano 

kwotę 4.025.905,64 zł. Powodem niewykorzystania części udzielonych dotacji były 

obostrzenia epidemiczne uniemożliwiające realizację części wydarzeń kulturalnych i imprez 

sportowych oraz działań skierowanych do seniorów. 

4. Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2021 realizację zadań 

publicznych wraz z dotacją na ten cel na podstawie ustawy o sporcie oraz uchwały Nr 

XXVIII/406/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, przedłożyły 

sprawozdania z ich realizacji.  

5. Organizacja, której zlecono realizację zadania publicznego wraz z dotacją na ten cel na 

podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 

przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania. 

6. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form i zakresu 

współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez 

Miasto na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi. 

 

 


