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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. 

 

 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 2020”, 

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 2020 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, 

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, 

3) uchwale Nr XV/200/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 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 na rok 2020.  

 

 Program na rok 2020 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. 

 

 

 

 

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 jakości życia mieszkańców. 
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Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania 

potrzeb, sprzyja rozwojowi Miasta. 

 W Kołobrzegu funkcjonuje 209 organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców 

w wielu obszarach pożytku publicznego. 

 

 

 

III. PRIORYTETOWE OBSZARY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

 

W 2020 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) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

8) 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 Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg dla etapu 

planistycznego - określenie kierunków rozwoju, wizji oraz 

głównych zadań 

10 -  24 września 2020 r. 

2 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

2-15 września 2020 r. 

3 Roczny program współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 

8-16 października 2020 r. 

4 Wieloletni Program współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg  27 października - 3 listopada 
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z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 2020 r. 

5 Ponowne konsultacje Wieloletniego Programu współpracy 

Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na 

lata 2021-2025 

14 grudnia - 21 grudnia 2020 r. 

6 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  

2021-2026 

27 listopada - 3 grudnia 2020 r. 

7 Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 27 listopada - 3 grudnia 2020 r. 

8 Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności na lata  

2021-2023 

27 listopada - 3 grudnia 2020 r. 

9 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 

27 27 listopada - 3 grudnia 2020 r. 

 

 

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 2020 roku: 

 

L.p. Organizacja pozarządowa Nazwa przedsięwzięcia Data  

 

1.  Stowarzyszenie „Bractwo Pirackie” Audiobook „Osobisty Poczet Ludzi 

Morza” 

XII 2020 r. 

2. Stowarzyszenie Ognisko Baletowe VI Międzynarodowe Konfrontacje 

Baletowe – Kołobrzeg 2020  

13 – 15.11.2020 r.  

3. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa 

Kulturalna  

II Ogólnopolski Przegląd Twórczości 

Przemysława Gintrowskiego 

„Pamiątki” 

10 – 12.07.2020 r. 

4. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa 

Kulturalna 

XXI Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Zbigniewa Herberta 

„Herbertiada”  

22.08.2020 r, 

 17-18.09.2020 r.  

5. Bees Fundacja XXIV Kołobrzeskie Spotkanie z 

Piosenką Różną „WODNIKUS” 

18.04.2020 

6. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom z Autyzmem 

„Kołobrzeski dzień Niebieski” 04.04.2020 r.  

7. Jacht Klub Morski ”Joseph Conrad” XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020 25.07.2020 r.  

8. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża 

Polskiego w Kołobrzegu 

XVI Hanzeatycki Targ Solny w 

Kołobrzegu 

26-27.09.2020 r.  

9 Miejski Klub Piłkarski Kotwica 

Kołobrzeg  

Dziecięcy Turniej Piłkarski KOTWICA 

CUP 2020 

26.01.2020 r. 

10. Fundacja „Wolne Miejsce”  II edycja Śniadania Wielkanocnego 

dla Samotnych  

12.04.2020 r. 
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11. Fundacja „Umysł” im. Alfreda Butssa  VI Mistrzostwa Kołobrzegu w grze  

w scrabble  

14-15.03.2020 r. 

12. Klub Strzelecki Kołobrzeg  Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu  

w Strzelaniach Pneumatycznych  

z okazji uczczenia 75. Rocznicy Walk  

o Kołobrzeg  

15.03.2020 r. 

13. Klub Strzelecki Kołobrzeg XIII Ogólnopolska Szkolna 

Spartakiada Strzelecka – Kołobrzeg 

2020 

24-25.03.2020 r. 

14. UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg 

BUNTAI 

II Kołobrzeski Turniej Karate 

Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży Umi 

Shinju – Morska Perła”  

14.11.2020 r. 

15. Fundacja Centrum Zdrowia Siemyśl  Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

Rocznika 2006  

04 – 06.12.2020 r. 

 

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 

ul. Unii Lubelskiej 35 

3) Lokal użytkowy przy 

ul. Granicznej 6 

1) 13,55 m² 

 

2) 26,36 m² 

 

3) 27,12 m² 

 

1) Umowa użyczenia na 

czas nieokreślony 

2) użyczenie 1 

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 
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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. Stowarzyszenie AZBEST – 

STOP 

Lokal użytkowy w CSS 

przy ul. Okopowej 15A 

20,45 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 

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 
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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, 

e) wysokościach udzielonych dotacji dla poszczególnych organizacji,  

f) o imprezach i przedsięwzięciach związanych realizacją zadań publicznych, 

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

h) szkoleniach organizowanych dla NGO, 

i) składach zarządów NGO. 

 

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

imprez sportowych i kulturalnych:  

 

W roku 2020 organizacje korzystały z następujących obiektów miejskich: 

 

Lokale w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Ratuszu: 

 

L.p. Organizacja Cel/termin Miejsce 

1 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom z Autyzmem  

13.01.2020 r. happening   Dziedziniec Ratusza  

2 Państwowa Szkoła Muzyczna 

 I-go stopnia 

Koncert 05.02.2020 Sala koncertowa 

Ratusza 

3 Stowarzyszenie Klub Pioniera Próby chóru Pionier 

w każdy wtorek i czwartek 

Próby odbywały się w I kwartale oraz 

w IV kwartale   

Sala koncertowa 

Ratusza 

3 Chór Cantores Colabrege Próby chóru we wtorki i czwartki 

Próby odbywały się w I kwartale oraz 

w IV kwartale   

 

 

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) Klub Sportowy „Szczerek Fight Team” – Hala Milenium, 

7) Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” – pomieszczenia biurowe i techniczna (najem 

do 31.07.2021 r.), 

8) Miejski Klub Piłkarski „Kotwica Kołobrzeg” – miejski stadion z boiskiem trawiastym (najem 

do 30.06.2022 r.) oraz pomieszczenia biurowe i techniczne (najem do 31.07.2021 r.), 

9) Klub Strzelecki Kołobrzeg – Strzelnica oraz Hala „Łuczniczka”, 

http://www.kolobrzeg.pl/
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10) Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai – Hala Milenium, 

11) Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Kołobrzeg” – Hala Milenium. 

 

 

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) Polski Czerwony Krzyż Oddział regionalny w Kołobrzegu – sala widowiskowa, 

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

6) Kołobrzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku – sala widowiskowa oraz sekcje: Żyjmy 

zdrowiej, gimnastyka medytacyjna, zespół Retrowianki, 

7) Stowarzyszenie Taneczno – Sportowe VSDS – sala widowiskowa. 

 

Lokale w Miejskiej Bibliotece Publicznej: 

 

1) Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów – sala klubowa „Colabrega” 

 

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  

(Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm. ). 

 

W 2020 r. z Gminą Miasto Kołobrzeg współpracowały 74 organizacje pozarządowe, z którymi 

zawarto 111 umów na realizację zadań publicznych. 81 umów w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 29 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. Stopień wykorzystania 

udzielonych dotacji ogółem wyniósł w 2020 r. 92,67% i był niższy, niż w latach ubiegłych, kiedy 

utrzymywał wskaźniki na poziomie powyżej 95%. Na niższym poziomie ukształtował się wskaźnik 

realizacji zadań, na które udzielono dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, który wyniósł 72,70%. Powodem niewykorzystania części udzielonych dotacji były 

obostrzenia epidemiczne uniemożliwiające realizację części wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych 

oraz działań skierowanych do seniorów. 

 

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 2019 roku otwartych konkursów ofert oraz art. 

19a ustawy 
Plan  Wykonanie  

 

Liczba 

zawartych 

umów 
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin  i osób 

 

 

 

 

220.000,00 

 

28.000,00  2 

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

83.865,13 1  

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom                          

i patologiom społecznym 

102.520,00  11 

4. Ochrona i promocja zdrowia 141.000,00 129.908,68 15 

 

5. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

100.000,00 27.000,00 5 

6. Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

23.200,00 23.200,00 1 

7. Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

160.000,00 91.790,92 

 

19 

8. Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury                  

i dziedzictwa narodowego 

280.000,00 185.626,44  27 

Razem  924.200,00 671.911,17 

 

81 

 

  

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 2020 r. 
Plan  Wykonanie  

 

Liczba zawartych 

umów 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

3.400.000,00 3.351.215,32 29 

Razem    
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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 4 

 

2 ilość ofert złożonych w otwartych konkursach S*- 13 

K* - 49 

Z i S* - 46 
3 ilość wniosków o udzielenie dotacji w oparciu o ustawę  

o sporcie 

31 

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 - 2 

K – 0 

Z i S - 6 
6 ilość organizacji pozarządowych podejmujących zadania 

publiczne na rzecz lokalnej społeczności 

S - 28 

K - 20 

Z i S – 25 

R - 1 
7 ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych S - 48 

K - 27 

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 220.000,00 

85195 140.100,00 

85395   23.200,00 

85395 100.000,00 

92195 280.000,00 

92605 160.000,00 

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 3.400.000,00   

11 łączna wielkość własnych nakładów finansowych  

i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców. 

S – 1 945 778,43 

K – 178 067,89 

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 –  5 800,00 

K – 180 466,00 

Z i S – 1 372 600 
 13 liczba projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę 

Miasta Kołobrzeg konsultowanych z organizacjami 

pozarządowymi 

 

8 

 

*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 

1014 osób. 

18.000,00 

 

 

2 

 

Stowarzyszenie Użytkowników 

Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej oraz ich Rodzin  

i Przyjaciół „FENIKS” 

Dotację przeznaczono na realizację projektu pn. „Prowadzono biura porad obywatelskich  

w Kołobrzegu – bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne”. Celem projektu było 

przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu rodzin i grup dotkniętych problemami 

społecznymi poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji prawnych i obywatelskich zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami. W BPO udzielano porad w zakresie pomocy 

społecznej, spraw związanych z kontaktami obywatela z urzędami, sądami, spraw 

rodzinnych, mieszkaniowych, dotyczących prawa pracy i bezrobocia. W ramach projektu 

biuro odwiedziło 102 osoby. 

10.000,00 

RAZEM 28.000,00  

II Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

 

 

 

3 

 

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. Z powodu COVID 19 organizacja zwróciła niewykorzystanie środki z dotacji 

w wysokości 1134,87zł. na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

 

85.000,00 

RAZEM 85.000,00 
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III Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Użytkowników 

Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej oraz ich Rodzin  

i Przyjaciół „FENIKS”  

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie”. Prowadzono działania edukacyjne na rzecz ograniczania przemocy domowej, 

mające na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat mechanizmów przemocy 

w rodzinie. Zadanie realizowano w formie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających 

przemocy. Odbyły się 42 spotkania. Pomocą objęto 25 kobiet doświadczających przemocy 

domowej. 

13.440,00 

5 Dotację przeznaczono na realizację projektu pn. „Konsultacje dla małżeństw i par”. Celem 

projektu  było skonfrontowanie uczestników z poglądami i stereotypami uszkadzającymi 

relacje małżeńskie i partnerskie, pogłębienie wiedzy na temat źródła kryzysu. W projekcie 

wzięło udział 8 par.    

10,680,00 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kropka – Wolni 

od Uzależnień 

 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Warsztaty profilaktyczne „Fred goes Net”, 

przeznaczone dla młodzieży, która ma za sobą kontakt z narkotykami. Łącznie zrealizowano 

27 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-21 lat  

z terenu gminy miasta Kołobrzeg, które używają substancji psychoaktywnych w sposób 

okazjonalny lub szkodliwy. W 3 edycjach warsztatów uczestniczyły 24 osoby. Zrealizowano 

również 55 godzin konsultacji indywidualnych, w których wzięło udział 13 osób. Łącznie  

w projekcie wzięło udział 37 osób, które dzięki udziałowi w projekcie w zadowalający sposób 

zmieniły dotychczasowe nawyki wpływające na ich życie i zdrowie oraz ich rodzin. 

9.000,00 

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

osób z problemami uzależnień i przemocy. Udzielono wsparcia 80 osobom. 

 10.000,00  

8 Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Partner program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc. Przeprowadzono edycję warsztatów grupowych dla mężczyzn 

stosujących przemoc w rodzinie. Odbyło się łącznie 15 spotkań, po 3 godz. każde. Łącznie 

w projekcie wzięło udział 16 osób. 

 

12.480,00 
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9 Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Szkoła dla rodziców” – warsztaty psychoedukacyjne 

oraz konsultacje indywidualne. Podejmowanie działań służących wzmacnianiu rodzin 

dysfunkcyjnych – zajęcia psychoedukacyjne i inne dla rodzin wymagających wsparcia”.  

Prowadzono konsultacje dla małżeństw i par w kryzysie. Zrealizowano 60 godzin zajęć dla 

80 osób. 

9.600,00 

10 Dotację przeznaczono na zadanie pn. „ Rekomendowany program Candis” 

Wzięło udział 10 osób w tym 4 osoby zgłoszone do wsparcia przez instytucje pomocowe  

tj. MOPS, Policja, Sąd. Każda z osób wzięła udział w 10 spotkaniach każde po 90 min. 

4.800,00 

11 Pomoc osobom w kryzysie w okresie wakacji – art. 19a. 

Zwiększanie pomocy członkom rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie  

w okresie pandemii.  

5.400,00 
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Stowarzyszenie Trzeźwości 

Klub Abstynenta „Neptun” 

Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Udział w wyjazdach integracyjno - 

trzeźwościowych” poprzez udział członków Stowarzyszenia „Neptun” w spotkaniach 

Anonimowych Alkoholików w wyjazdach integracyjnych w Uroczysku, w którym wzięło udział 

11 osób oraz w Willi Alkor, w którym wzięło udział 12 osób. Z powodu epidemii COVID 19  

nie doszedł do skutku wyjazd do Sarbinowa Morskiego na Regionalny Zlot A.A. Organizacja 

zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 2480 zł na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

7.000,00 

13 

 

Stowarzyszenie Artystyczno-

Taneczno-Sportowe „ZAJA” 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

„Wrzuć na luz” W realizację projektu zaangażowanych było 25 osób – uczniów kołobrzeskich 

szkół. Spektakl wystawiony został w Regionalnym Centrum Kultury. 

4.100,00 

14 Fundacja „Na przekór 

przeciwnościom” 

 

W dniu 11 września 2020 r. zorganizowana została konferencja „Silni wobec przemocy”,  

w której uczestniczyli specjaliści zajmujący się tematyką przeciwdziałania przemocy oraz 

zaproszeni prelegenci. 

Konferencja obejmowała 2 główne panele dyskusyjne:  

- Dziecko- podmiot czy przedmiot w porozstaniowej walce rodzica z drugim rodzicem? 

- Przemoc wobec seniorów 

Konferencja została zorganizowana w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. 

18.500,00 

                                                                                                                                                              

        

102.520,00 

 Ochrona i promocja zdrowia 
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IV  

15 Stowarzyszenie Amazonek  

w  Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej, masażu i drenaż 

limfatyczny ręki dla kobiet po leczeniu raka piersi, w tym:  

- 7 miesięcy 2 x w tygodniu gimnastyka dla 20 kobiet,  

- masaż limfatyczny dla 24 kobiet 

8.339,00 

16 Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków  Koło  w Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na prowadzenie działań w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy, 

zapobiegania powikłaniom związanym z cukrzycą i chorobami współistniejącymi. W ramach 

działań przebadano 51 osób, przeprowadzono 156 badań stężenia cukru  

we krwi, poziomu cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia tętniczego.  

 

2.369,68    

17 Stowarzyszenie Niewidomych i 

Słabowidzących w Kołobrzegu 

W ramach dotacji zorganizowano: 

1. Spotkanie integracyjno-plenerowe ze szkoleniem. 

2. Dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego i okularów. 

3. Wykłady okulisty. 

4. Biała laska. 

5. Wigilia. 

7.000,00 

18 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 

19 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 

Otolaryngologiczne  

Stowarzyszenie zwróciło w całości dotację w kwocie 5 800,00 zł. Sytuacja epidemiczna 

uniemożliwiła realizację zadania. 

 

0,00 
20 Zachodniopomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Szczecinie  

 

1. Promocja pierwszej pomocy 

Opracowanie zakładek dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Wydruk zakładek 

i przekazanie do szkół.  

2. Konkurs na film instruktażowy lub komiks na temat zasad udzielania pierwszej pomocy 

Opracowanie regulaminu konkursu i ogłoszenie wśród uczniów szkół kołobrzeskich. 

Podczas posiedzenia komisji konkursowej wyłoniono laureatów konkursu.  

3. Promocja krwiodawstwa i profilaktyka HIV 

Opracowanie zakładek pt. "Oddaj krew, podaruj życie" oraz "Nie baw się życiem".  

4. Olimpiada Wiedzy o Krwiodawstwie 

Opracowanie regulaminu Olimpiady Wiedzy o Krwiodawstwie i ogłoszenie wśród uczniów 

szkół kołobrzeskich.  

12.000,00 
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5. Akademia HDK PCK lub spotkania z krwiodawcami w celu wręczenia odznaczeń. 

Podczas 3 uroczystych spotkań w listopadzie 2020 roku uhonorowano krwiodawców, którzy 

czynnie wspierają nasz region w niezbędną krew do ratowania ludzkiego życia.  

6. Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS 

Opracowanie regulaminu Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i ogłoszenie wśród uczniów szkół 

kołobrzeskich.  

7. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 

Opracowanie regulaminu Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia i ogłoszenie wśród 

uczniów szkół kołobrzeskich.  

1) Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: nie dotyczy 

21 Polskie Towarzystwo Opieki nad 

Chorymi ze Stomią  POL-ILKO  

Oddział Regionalny Koszalin 

 Grupa Kołobrzeg 

W ramach realizacji zadania: 

1) zorganizowano spotkania integracyne oraz  grupy wsparcia     

 

 

1.100,00 

22 Stowarzyszenie Kropka – Wolni 

od Uzależnień 

Zrealizowano 38 h zajęć warsztatowych. W tym, ze względu na sytuację epidemiologiczną 

oraz obostrzenia wprowadzone w Polsce od kwietnia do czerwca 2020 r. 22h zajęć zostały 

zrealizowane zdalnie. Objęto wsparciem 9 osób. 16 h zajęć warsztatowych zrealizowano 

stacjonarnie w sali konferencyjnej w CSS, ul. Okopowa 15A, 78-100 Kołobrzeg. Wzięły  

w nich udział 4 osoby, które uczestniczyły we wszystkich spotkaniach warsztatowych. 

Łącznie w projekcie wzięło udział 13 osób w wieku od 12 do 17 lat. 

5.500,00 

23 
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Polskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Kołobrzegu 

 

Dotację przeznaczono na realizację działań w Ośrodku Wczesnej Interwencji.  

W ramach zadania udzielano m.in.: 

1) wsparcia rehabilitacyjnego,  

2) wsparcia psychologicznego,  

3) wsparcia logopedycznego  

Działaniem zostało objętych 240 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub 

niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, autyzmem, 

przepukliną oponowo – rdzeniową, zespołem wad rozwojowych, ADHD, upośledzeniem 

umysłowym, wcześniactwem, wadami wymowy, opóźnieniem psychoruchowym, 

zaburzeniami zachowania i emocji. 

 

18.000,00 

Dotację przeznaczono na rehabilitację społeczną, terapię zajęciową, rehabilitację ruchową                              

w placówce pobytu  dziennego  dla  30 osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym  

19.000,00 
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5 osób z głęboką niepełnosprawnością,  poruszających się na wózkach przy pomocy osoby 

drugiej. 

25 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci       

i Młodzieży Niepełnosprawnej 

"Przyjaciele Okruszka" 

Dotację przeznaczono na zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnej. W zajęciach uczestniczyło 12 osób. 
3.600,00 

 

26 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 

27 Fundacja  „Równe Szanse” 

 

W ramach realizacji zadania udzielono 5 dzieciom 2x w tygodniu: 

1. porady rehabilitacyjne 

2. porady pedagogiczne 

3. porady psychologiczne 

4. zajęcia logopedyczne 

10.000,00 

28 Stowarzyszenie Victoria Dla 

Osób  z Chorobą Nowotworową 

W ramach zadania wykonano 1042 usługi pielęgniarskie dla 159 pacjentów Hospicjum. 
25.000,00 

29 Fundacja Wolne  Miejsce W ramach zadania (mały grant) przygotowano i dostarczono kolację wigilijną dla 400 

mieszkańców miasta Kołobrzeg. W realizacji zadania uczestniczyli wolontariusze, którzy 

przygotowali i dostarczyli wieczerzę.  

5.000,00  

                                                                                                                                                                                RAZEM 129.908,68 

V Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

30 Stowarzyszenie Niewidomych  

i Słabowidzących w Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Kołobrzeg „Od juniora do seniora – inaczej”. 

W ramach zadania odbyła się impreza integracyjna w Hali Milenium oraz cykl warsztatów 

jesiennych z elementami arteterapii. 

23.200,00 

VI Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

31 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Kołobrzegu 

W ramach zadania zrealizowano: wykłady wyemitowane w programach w telewizji kablowej 

"Kreatywny Senior" 6 odcinków składających się z wykładu, prelekcji, prezentacji 

działalności UTW i wywiadu z ciekawym członkiem uniwersytetu, zajęcia instruktorów 

sekcji: rowerowej, nordic walking, bule, akompaniator sekcji śpiewaczej i inne, spotkania 

20.000,00 
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integracyjne - na zakończenie Roku Akademickiego, Walne Zebranie i inne, przygotowano 

pakiety świąteczne dla wszystkich członków UTW, pokryto koszty administracyjne. 

32 Związek Sybiraków Koło w 

Kołobrzegu 

Ze względów epidemicznych organizacja zrezygnowała z realizacji zadania, zwracając 

dotację w wysokości 4.000,00 zł 

0,00 zł 

33 Bałtyckie Stowarzyszenie 

„Sieciarnia” 

Ze względów epidemicznych organizacja nie zrealizowała zadania, złożyła sprawozdanie 

oraz zwróciła udzieloną dotację w wysokości 6.000,00 

0,00 zł 

34 Fundacja „Wolne Miejsce” Organizacja śniadania Wielkanocnego dla osób potrzebujących, szczególnie seniorów  

z terenu miasta Kołobrzeg. Śniadanie wielkanocne w okresie epidemii dostarczono 200 

potrzebującym mieszkańcom. 

5.000,00 

 

35 22.10.2020 r. zorganizowano wspólne gotowanie zupy dla osób potrzebujących i starszych. 

Podczas wydarzenia przygotowano i wydano 1000 porcji zupy. W wydarzenie zaangażowali 

się wolontariusze (w tym seniorzy). Ideą była integracja międzypokoleniowa i promocja 

wolontariatu.  

2.000,00 

Razem 27.000,00 

 

VII 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
36 Stowarzyszenie „Bieg Zaślubin” W ramach realizacji zadania pn. "34 Bieg Zaślubin" pokryto koszty organizacji imprezy w tym 

m.in. zakupu pucharów, medali, nagród, obsługę techniczną, nagłośnienie, biuro zawodów, 

opracowanie mat. promocyjnych, ubezpieczenie zawodników i obsługi biegu, art. spożywcze i 

wyżywienie, zakupu stołów, podium, toreb ekologicznych. 

40.000,00 

37 Stowarzyszenie „Bieg Zaślubin” 

 

 

 

W ramach realizacji zadania pn. "Kołobrzeskie Biegi Niepodległości" pokryto koszty organizacji 

imprezy w tym m.in. zakupu pucharów, medali, nagród, obsługę techniczną, nagłośnienie, 

biuro zawodów, opracowanie mat. promocyjnych, ubezpieczenie zawodników  

i obsługi biegu, art. spożywcze, wyżywienie, zakupu koszulek dla zawodników. 

15.000,00  

38 Liga Morska i Rzeczna Oddział 

Kołobrzeg 

W ramach realizacji zadania pn. XXIX Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej 

wykonano banery promocyjne, druk materiałów informacyjno-promocyjnych, kartę i stempel 

okolicznościowy, certyfikaty uczestnictwa. Dodatkowo poniesiono koszty na obsługę 

techniczną zawodów, sędziów, obsługę finansową i administracyjną.  

5.790,92 

39 Stowarzyszenie S – J Senior 

Junior 

W ramach realizacji zadania pn. „Festyn” organizacja poniosła koszty zatrudnienia instruktora, 

animatora zajęć, nagrody, dietetyka, zakupu art.. Spożywczych i koszty administracyjne.  

2.000,00 
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40 Uczniowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate Kołobrzeg 

Buntai 

Biorąc pod uwagę nowe obostrzenia związane z sytuacją COVID stowarzyszenie kilka dni 

przed imprezą otrzymało od Zachodniopomorskiego Związku Karate rekomendację  

odwołaniu turnieju. W związku z tym, na podstawie par.11 umowy nr 904/LW/2020/EKS  

z dnia 08.09.2020 r., aneksowanej dnia 10.11.2020 r. podpisano w klubem porozumienie  

o rozwiązaniu umowy. Klub pomimo odwołania imprezy pn. Turniej karate kyokushin 

zrealizował zaplanowane w ramach tego zadania działania ponosząc wydatki na materiały 

reklamowe, medale, puchary, tabliczki pamiątkowe, wynajęcie hali, zabezpieczenie medyczne 

i ubezpieczenie turnieju. 

6.000,00 

41 Klub Sportów Gimnastycznych 

ACROSPORT 

W ramach realizacji zadania pn. "Zawody w akrobatyce sportowej oraz skokach na trampolinie 

AcroBaltic Kołobrzeg 2020" klub poniósł koszty przygotowania koszulek turniejowych, 

transportu sprzętu, wynajmu sali, zakupu medali, obsługi księgowej. 

2.000,00 

42 Jacht Klub Morski JOSEPH 

CONRAD 

 

W ramach realizacji zadania pn. "XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020" organizacja poniosła 

wydatki na działania promocyjne, zakup nagród, koszulek, upominków dla zawodników, 

organizację zaplecza techniczno - ratunkowego, ubezpieczenia imprezy, organizację biura 

zawodów, cateringu, zatrudnienie fotografa.  

4.000,00 

43 UKS OPP Powiat Kołobrzeski 

 

W ramach realizacji zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

zorganizowano turniej siatkówki plażowej jako Grand Prix Kołobrzegu. Klub na realizację 

zadania poniósł wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi sędziowskiej, nagród, 

pucharów, obsługi technicznej i medycznej. 

3.000,00 

44 UKS OPP Powiat Kołobrzeski 

 

W ramach realizacji zadania pn. Półfinał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej organizacja 

poniosła koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obsługi sędziowskiej, obsługę 

techniczną turnieju, obsługę medyczną turnieju, zakup pucharów, medali i dyplomów.  

5.000,00 

45 

 

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg XII Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu odbyły się w dniach 12 – 13.12.2020 r.  

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.  W zawodach rywalizowało 359 

zawodników z 28 klubów, pływackich z całej Polski. Zawody miały charakter otwarty. 

Otrzymane środki finansowe klub przeznaczył na koszty organizacji technicznej zawodów, 

zakup medali, pucharów, nagród rzeczowych i finansowych, wynajęcia obiektu sportowego. 

9.000,00 

46 Klub Strzelecki Kołobrzeg 

 

13.Ogólnopolska Szkolna Spartakiada Strzelecka. Stowarzyszenie z powodu epidemii COVID 

19  zrezygnowało z realizacji zadania. Umowę nr 903/LW/2020/EKS z dnia 13.05.2020 

rozwiązano za porozumieniem  stron w dniu 15.10.2020 r. Dotację w wysokości: 9.000,00 zł 

organizacja zwróciła w całości na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg.  

0,00 
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47 Szkoła Taekwon-do 

ITF HOSINSUL 

II Mikołajkowy Turniej Taekwon-do ITF w Kołobrzegu. Stowarzyszenie z powodu epidemii 

COVID 19 zrezygnowało z realizacji zadania. Umowę nr 1160/LW/2020/EKS z dnia 

05.05.2020 rozwiązano za porozumieniem stron w dniu 08.12.2020 r. Dotację w wysokości: 

2.000,00 zł organizacja zwróciła w całości na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

0,00 

48 Akademia Piłkarska Kotwica 

Kołobrzeg 

10-lecie Akademii Piłkarskiej. Ze względu na epidemię COVID 19 stowarzyszenie 

zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 10.000,00 zł 

0,00 

49 Akademia Piłkarska Kotwica 

Kołobrzeg 

Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka. Ze względu na epidemię COVID 19 stowarzyszenie 

zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 5.000,00 zł 

0,00 

50 UKS Zapasy Kołobrzeg Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Zapasach w stylu wolnym kadetów młodzików i dzieci   

 roczników 2009 – 210 Władysława Olejnika. Ze względu na epidemię COVID 19 

stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 6.000,00 zł 

0,00 

51 WOPR Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym. Ze względu na epidemię COVID 19 

stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 7.000,00 zł 

0,00 

52 Szczerek Fight Team Kołobrzeg X Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem. Ze względu na epidemię 

COVID 19 stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 6.000,00 zł 

0,00 

53 Szczerek Fight Team Kołobrzeg XI Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem. Ze względu na epidemię 

COVID 19 stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 6.000,00 zł 

0,00 

54 Stowarzyszenie 

BIEG ZAŚLUBIN 

 7 Kołobrzeg maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA. Ze względu na epidemię 

COVID 19 stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji w wysokości: 18.000,00 zł 

0,00 

 

RAZEM 

 

91.790,92 
 

VIII 

 

Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

55 Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy w Kołobrzegu 

 

 

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

m.in. spotkania integracyjno – kulturalne w każdą sobotę miesiąca lutego, sierpnia, września 

i października, spotkanie z psychologiem, z okazji Dnia Kobiet. Zakupiono  

15 kompletów strojów dla pań – członkiń Chóru „Jedność”. Została także zorganizowana 

wycieczka krajoznawcza do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku oraz wyjazd na spektakl do 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.  W związku z tym, że nie mogło odbyć się 

spotkanie wigilijne zostały przygotowane paczki dla członków Związku. 

8.000,00 
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56 Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Kołobrzegu 

W ramach przyznanej dotacji na projekt pt. „Kulturalny senior” zostały zakupione stroje dla 

zespołu śpiewaczego „Retrowianki” i tanecznego „Bajaderki”. Z okazji 10-lecia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku zakupiono koszulki z logo UTW i logo Miasta Kołobrzeg, a także kubki  

i magnesy. Został nagrany film z koncertu ww. zespołów. Odbyły się dwa wykłady. 

 

15.000,00 

57 Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Kołobrzegu 

UTW zrezygnował z realizacji drugiego projektu pn. „Aktywny senior potrafi”, z powodu 

wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych z COVID – 19. Przyznana dotacja została 

zwrócona w  całości.  

3.000,00 

58 Stowarzyszenie Kołobrzeskich 

Poetów 

W ramach zadania pn. Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków 

Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów wydano tom poetycki Lilii Herman (nakład 300 egz.), 

almanach poetycki, prezentujący dorobek 18 członków Stowarzyszenia z ostatnich lat „Łowcy 

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

Malarzy (nakład 80 egz.).  

6.000,00 

59 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

Oręża Polskiego w Kołobrzegu 

Organizacja festynu historycznego XVI Targ Solny w dniach 26 – 27.09.2020 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. Na festyn złożyły się prezentacje rzemiosł 

przygotowane przez profesjonalne grupy rekonstrukcyjne, m.in. bursztyniarz, mincerz, 

prządka, snycerka, ceramika, muzyka, gry i zabawy, pokazy walk wojów i dziecięce stoisko 

przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 („Jeden dzień  

w średniowiecznym domu”). Ponadto w ramach zadania odbyły się 2 zajęcia warsztatowe  

w marcu i we wrześniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 

19.999,52 

60 Stowarzyszenie Katolicka 

Inicjatywa Kulturalna 

XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta „Herbertiada” (22.08.2020 r. i 17 – 

18.09.2020 r.). Na projekt złożyły się: warsztaty recytatorskie i konkurs recytatorski dla 

młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz 2 spektakle i prezentacja dokumentu 

filmowego. 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.  

10.000,00 

61 Stowarzyszenie Katolicka 

Inicjatywa Kulturalna 

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

Przegląd odbył się w dniach 10 – 12.07.2020 r. Na program złożyły się: konkurs muzyczny w 

15.000,00 
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kategorii open, do którego przystąpili uczestnicy z Polski i za granicy oraz 2 programy 

artystyczne i 2 projekcie multimedialne. Całość odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury 

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

pt. „Kamienie” był dwukrotnie emitowany w paśmie ogólnopolskim TVP 3 w miesiącu sierpniu 

i wrześniu.  

62 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 56 tancerzy. Odbyło się  

7 warsztatów tanecznych, w tym jeden wyjazdowy. Tancerze z powodzeniem brali udział  

w Mistrzostwach Polski Federacji tańca Sportowego (półfinały i finały) oraz w turniejach 

międzynarodowych. Ponadto mogli pracować nad podniesieniem  swoich umiejętności 

tanecznych. 

40.000,00 

63 Stowarzyszenie Taneczne 

AMBER 

 

Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Mistrzostwa Polski Federacji Tańca 

Sportowego w tańcach standardowych w Kołobrzegu”, z powodu wprowadzonych obostrzeń 

sanitarnych związanych z COVID – 19. Przyznana dotacja w wysokości 30.000,00 zł została 

zwrócona w  całości. 

0,00 

64 Stowarzyszenie Klub Pioniera 

Miasta Kołobrzeg 

Zadanie pn. IX Dzień Pioniera zostało zrealizowane jedynie częściowo, z powodu 

wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych z COVID – 19. Stowarzyszenie otrzymało 

dotację w wysokości 4.500,00 zł, ale wykorzystało jej część. Pozostałe środki zostały 

zwrócone.  

997,50 

65 Stowarzyszenie Klub Pioniera 

Miasta Kołobrzeg 

Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Opera dla początkujących  

i zaawansowanych”, z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych  

z COVID – 19. Przyznana dotacja w wysokości 2.000,00 zł została zwrócona w  całości. 

0,00 

66 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 461 młodych artystów. Maraton odbył się on-line w dniach 28.11 – 04.12.2020 

r. w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Odbyła się także wystawa prac 

plastycznych.  

7.000,00 
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67 Stowarzyszenie Artystyczno – 

Taneczno – Sportowe ZAJA 

Projekt pn. Festiwal ciało w dobrym ruchu odbył się w dniach 23 – 24.10.2020 r. w Przystani 

przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w formie on-line. W ramach zadania odbyły się zajęcia np. 

terapii tańcem, ćwiczenia z jogi oraz koncerty. 

6.000,00 

68 Stowarzyszenie PIEŚŃ 

ŻOŁNIERSKA 

Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania pn. VIII Regionalny Finał Konkursu 

Piosenki „Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką Żołnierską”, z powodu wprowadzonych 

obostrzeń sanitarnych związanych z COVID – 19. Przyznana dotacja w wysokości 4.000,00 

zł została zwrócona w  całości.  

4.000,00 

69 Fundacja PROSVITA Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej”,  

z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych z COVID – 19. Przyznana 

dotacja w wysokości 10.000,00 zł została zwrócona w  całości. 

0,00 

70 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Taniec drogą rozwoju i przyszłości 

(kontynuacja III), z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych z COVID – 

19. Przyznana dotacja w wysokości 4.000,00 zł została zwrócona w  całości. 

0,00 

71 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

„Kopalnia diamentów” – to projekt, w ramach którego odbyło się 20 zajęć warsztatowych  

z najmłodszymi (kołobrzeskie przedszkola i szkoły podstawowe), a głównie w Szkole 

Podstawowej nr 7 (łącznie 250 dzieci). Na warsztatach miały miejsce pokazy taneczne  

i zajęcia taneczne, z wykorzystaniem  zakupionych na ten cel strojów do układów tanecznych. 

Projekt ma na celu wyszukiwanie talentów tanecznych, rozwijanie pasji  

i popularyzowanie tańca. 

3.325,00 

72 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

II Ogólnopolski Turniej Tańca „Kołobrzeski Konkret Taneczny” odbył się w formie in-line  

w dniu 19.12.2020 r. Łącznie zgłoszono 185 prezentacji z całej Polski. Konkurs taneczny 

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

2.872,62,00 

73 Stowarzyszenie Taneczno – 

Sportowe VIGOR 

W ramach zadania pn. 25 lat Vigor Styl Dance Studio został zaprezentowany koncert  

z udziałem 110 tancerzy w Regionalnym Centrum Kultury w dniu 18.12.2020 r. oraz odbyły 

się warsztaty w Szkole Podstawowej nr 7, w których udział wzięło 71 osób w dniach 11  

i 18.12.2020 r.  

5.000,00 

74 Związek Sybiraków Koło 

Terenowe w Kołobrzegu 

 

Zadanie pn. IV Zlot Integracyjny Sybiraków zostało zrealizowane w dniach 12 – 25.09.2020 

r., na który złożyły się: uroczystości przy pomniku „Golgota Wschodu”, spotkanie  

z Sybirakami w Szczecinku, zwiedzanie Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, koncert 

patriotyczny Norberta Smolińskiego z zespołu Contra Mundum w Regionalnym Centrum 

Kultury i koncert kameralny w Bazylice Mniejszej. 

3.000,00 
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75 Związek Sybiraków Koło 

Terenowe w Kołobrzegu 

 

Zadanie pn. „Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków cz. II” polegało na zakupie  

3 kompletów replik mundurów formacji żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z okresu  

II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich dla pocztu sztandarowego  

i posterunku honorowego.  Odbyły się zajęcia szkoleniowe z młodzieżą współpracującą ze 

Związkiem Sybiraków z przedwojennego ceremoniału pocztu sztandarowego i posterunku 

honorowego. 

5.000,00 

76 Stowarzyszenie Ognisko 

Baletowe 

VI Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe Kołobrzeg 2020 odbyły się w Regionalnym 

Centrum Kultury w dniach 13 – 15 listopada 2020 r. w formie on-line. Był to konkursowe 

prezentacje, które oceniali jurorzy. Z powodu obostrzeń sanitarnych nie mogły odbyć się 

warsztaty baletowe i koncert galowy laureatów. Stowarzyszenie otrzymało dotację  

w wysokości 15.000,00 zł, ale wykorzystało jej część. Pozostałe środki zostały zwrócone.  

9.470,84 

77 Fundacja Historia Kołobrzegu 

Pamięć i Tożsamość Miasta 

W ramach zadania pn. „ Tradycje historyczne i obronne Kołobrzegu” zakupiono  

7 mundurów, 14 peleryn dla Bractwa Kurkowego,  wyremontowano 4 muszkiety i armaty. 

Powstała komplementarna grupa mundurowa, reprezentująca tradycje historyczne podczas 

miejskich obchodów patriotycznych. W Reducie Morast miały miejsca saluty armatnie. 

Bractwo Kurkowe promowało Miasto Kołobrzeg podczas Dni Henrykowskich w Siemczynie. 

Zostały opracowane trzy artykuły historyczne i audycje mawiające tradycje historyczne 

Kołobrzegu oraz wydano publikację poświęconą historii Kołobrzegu pt. „Rocznik 

Kołobrzeski”. 

19.000,00 

78 BEES Fundacja Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania pn. „XXIV Kołobrzeskie Spotkanie z Piosenką 

Różną WODNIKUS”, z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych  

z COVID – 19. Przyznana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została zwrócona w  całości. 

0,00 

79 Stowarzyszenie Niewidomych 

i Słabowidzących w Kołobrzegu 

Dotacja została przyznana na organizację koncertu Filharmonii Koszalińskiej z artystami 

niewidomymi, który odbył się 27.07.2020 r. na scenie plenerowej regionalnego Centrum 

Kultury. 

6.000,00 

80 Stowarzyszenie Sapere Aude Zadanie pn. „Piękni, warci miłości” został zrealizowany w terminie 21.09 – 09.10.2020 r.  

Na projekt złożyły się warsztaty psychologiczne, warsztaty taneczne, dziergania na drutach, 

warsztaty fitness, warsztaty artystyczne. Adresatami zadania byli uczniowie z Zespołu Szkół 

nr 1 im. H. Sienkiewicza z udziałem specjalistów. 

3.960,06 

81 Fundacja „Uwierzcie w nas – na 

rzecz osób, którym wędruje się 

trochę trudniej…” 

Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania pn. „XI Przegląd Twórczości Osób, Którym 

Wędruje się Trochę Trudniej”, z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych 

z COVID – 19. Przyznana dotacja w wysokości 5.000,00 zł została zwrócona w  całości. 

0,00 
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RAZEM 

 

185.626,44   

 

 

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 tenisa stołowego 

w Gminie Miasto Kołobrzeg” 

 

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

sportowego oraz organizacji i udziału w turniejach i zawodach. Klub uczestniczył  

w rozgrywkach o zasięgu wojewódzkim III ligi oraz V ligi . W klubie trenuje 42 zawodników 

pod opieką wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.  

13.000,00 

2 Kyokushin Karate Kołobrzeg 

Buntai  

„Osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych przez zawodników 

klubu, oraz promocja sportu i 

aktywnego stylu życia 

mieszkańców Miasta Kołobrzeg i 

okolic poprzez uczęszczanie na 

zajęcia Karate Kyokushin”. 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki. W ramach 

realizacji zadania pokryto koszty: wynajmu sali gimnastycznej, udziału w zawodach, 

szkoleniach, zgrupowaniach, prowadzenia księgowości. W roku 2020 klub zdobył 14 złotych 

medali, 16 srebrnych, 22 brązowych. W klubie trenuje 48  zawodników. Zajęcia  prowadzone 

były przez  dwóch instruktorów i jednego trenera. 

20.000,00 

3 Kołobrzeskie Towarzystwo 

Cyklistów 

„Rozwój młodzieży w kolarstwie 

szosowym i MTB na Ziemi 

Kołobrzeskiej” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie szosowym i MTB. 

Dofinansowanie klub przeznaczył na zatrudnienie szkoleniowców, zakup sprzętu 

sportowego, wynajem obiektów sportowych, udział w zawodach w ramach programu PZKol. 

W 2020 roku KTC liczyło 31 członków (dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat uprawiających 

kolarstwo).  

 

29.936,00 

 

4 Klub Strzelecki Kołobrzeg 

„Rozwój i propagowanie sportu 

strzeleckiego w Kołobrzegu 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie w zakresie  strzelectwa sportowego.  Dofinansowano  

koszty m.in. uczestnictwa w zawodach, zakupu sprzętu oraz wynajmu strzelnicy. 

 

20.000,00 
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w zakresie szkolenia dzieci 

i młodzieży” 

 

5 Kołobrzeski Szkolny Związek 

Sportowy 

„Rozwój sportu szkolnego 

poprzez osiągniecie wysokich 

wyników sportowych, 

aktywizacja sportowa dzieci i 

młodzieży oraz organizacja 

zawodów sportowych” 

Klub przeznaczył dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie  ponad 80  imprez 

sportowych m.in.  w biegach przełajowych, lekkoatletyce, pływaniu, sztafetach biegowych, 

koszykówce, piłce siatkowej, piłce nożnej, piłce ręcznej, tenisie stołowym, zgodnie  

z harmonogramem Szkolnego Związku Sportowego. W ramach dotacji dofinansowano m.in. 

wynagrodzenie organizatorów,  opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, wynajem 

obiektów sportowych, puchary, nagrody, medale. 

45.000,00 

 

6 Miejski Klub Pływacki 

„Pływanie – od uczestnika do 

zawodnika” 

 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu. Szkoleniem objętych 

było łącznie 50 uczestników. W zadaniu dotowanym z budżetu miasta zaangażowanych było 

6 osób, w tym 3 członków zarządu klubu (praca społeczna) i 3 trenerów.  

Z dotacji dofinansowano  koszty m.in. uczestnictwa w zawodach, wynagrodzenie kadry 

trenerskiej, koszty wynajmu obiektów sportowych. Zawodnicy klubu  brali udział w 10 

zawodach i turniejach centralnych zdobywając łącznie 31 medali: z czego 3 złote,  

14 srebrnych i 14 brązowych.  

90.000,00 

 

7 KMKL SZTORM Kołobrzeg 

„Zadanie z zakresu rozwoju 

sportu” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz dofinansowanie  

wyjazdów na zawody  grupy seniorskiej. Częściowo pokryto  koszty m.in. ubezpieczenia  

zawodników i trenerów, udziału i organizacji imprez  LA, wynagrodzenia  trenerów, zakupu 

sprzętu sportowego, organizacji obozów sportowych, szkolenia kadry trenerskiej. W realizacji 

zadania  uczestniczyło 90 zawodników. 

114.635,87 

 

8 Szkoła Taekwon –Do ITF 

HOSINSUL 

„Organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z ternu 

Miasta Gminy Kołobrzeg w 

dyscyplinie Taekwon-Do ITF 

poprzez szkolenie  

i uczestnictwo w rywalizacji 

sportowej” 

Celem zadania była 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. Klub dofinansowanie przeznaczył na udział 

uczniów w turniejach sportowych i wynajem obiektów. W realizacji zadania  uczestniczyło 40 

zawodników. 

9.253,45 
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9 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 

Łuczników MEWA 

„Szkolenie dzieci i młodzieży 

z zakresu łucznictwa” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w łucznictwie. W ramach realizacji 

zadania pokryto koszty wynajmu obiektów, udziału w zawodach, koszty obozu sportowego, 

wynagrodzenia trenerów i administracji, zakup sprzętu sportowego. Zajęcia  treningowe 

prowadził 1 trener i 1 asystent. W realizacji zadania  uczestniczyło 35 zawodników, którzy 

startowali w imprezach o zasięgu ogólnopolskim  organizowanych przez Polski Związek 

Łuczniczy. 

104.970,00 

 

10 UKS OPP Powiat Kołobrzeski 

„Popularyzacja gry w szachy 

wśród dzieci  i młodzieży” 

Sekcja szachowa.  Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży. Dofinansowanie 

przeznaczone zostało na koszty związane z udziałem i organizacją turniejów szachowych, 

zakup sprzętu sportowego, art. biurowe i opiekę instruktora.  

W zajęciach szachowych prowadzonych przez  1 instruktora uczestniczyło 20 osób. Ogółem 

szachiści sekcji szachowej w 2020 roku wzięli udział w 10 turniejach, zdobywając cztery 

medale.  

5.000,00 

11 UKS Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej Powiat 

Kołobrzeski 

„Propagowanie uprawiania piłki 

siatkowej” 

Klub przeznaczył dotację na udział w rozgrywkach ligowych woj. zachodniopomorskiego   

w kat.  mini siatkówka dziewcząt, młodziczki ,młodzicy, junior, juniorka, III liga kobiet  

i mężczyzn, piłka siatkowa plażowa dziewcząt i chłopców. W ramach zadania pokryto koszty 

organizacji rozgrywek ligowych i turniejów okolicznościowych piłki siatkowej halowej, 

plażowej, koszty wynajmu obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, materiały 

biurowe, promocyjne, obozy sportowe, kadry trenerskiej, ubezpieczenia, koszty 

administracyjne. 

60.000,00 

12 UKS ZAPASY Kołobrzeg 

„Upowszechnianie kultury 

fizycznej  

i sportu wśród dzieci 

i młodzieży” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach. W ramach zadania 

pokryto koszty wynajmu obiektów, udziału w zawodach, płace trenerów, imprezy sportowe, 

koszty administracyjne, strojów sportowych. W realizacji zadania  uczestniczyło  

49 zawodników, którzy startowali w imprezach o zasięgu ogólnopolskim  organizowanych 

przez Polski Związek Zapaśniczy i Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy. 

57.920,00 

 

13 Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg 

„Prowadzenie profesjonalnego 

szkolenia  

i klubu sportowego w dyscyplinie 

pływania oraz pływackie 

szkolenie dzieci i młodzieży” 

Klub realizował zadanie mające na celu szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu. Szkoleniem 

objęto 20 pływaków posiadających licencję Polskiego Związku Pływackiego.  

W ramach zadania pokryto koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, koszty związane 

z udziałem w imprezach sportowych, koszty księgowości, koszty opłat licencyjnych, strojów i 

sprzętu sportowego, obozu treningowego, badania lekarskie, fizykoterapii, ubezpieczenia OC 

i NNW, strony internetowej klubu. 

60.000,00 

 

14 Kołobrzeska Grupa Regatowa Stowarzyszenie przeznaczyło dotację na szkolenie i współzawodnictwo sportowe  

w zakresie żeglarstwa regatowego oraz prowadzenie działalności edukacyjnej  

80.000,00 
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„Szkolenie żeglarskie dzieci i 

młodzieży  

w ramach Kołobrzeskiej Grupy 

Regatowej” 

i szkoleniowej w obszarze żeglarstwa. W ramach realizacji zadania pokryto koszty zakupu 

sprzętu sportowego, wynajmu obiektów sportowych, ubezpieczenia zawodników i trenerów, 

wynagrodzenia kadry szkoleniowej, koszty administracyjne. W roku 2020 w zajęciach udział 

wzięło grupa 27 dzieci w klasie Optymist i 11 osób w klasie Laser.  

15 Klub Sportów Gimnastycznych 

ACROSPORT 

„Organizacja i szkolenie w 

zakresie akrobatyki sportowej 

oraz skoków na trampolinie 

dzieci i młodzieży” 

Zadanie dotyczyło organizacji i szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie akrobatyki  sportowej 

oraz skoków na trampolinie. Łącznie pod okiem trenera II klasy akrobatyki sportowej 

trenowało ok. 50 osób. W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu sali sportowej 

oraz wynagrodzenia trenerów. 

12.000,00 

16 KS Szczerek Fight Team 

„Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Kształtowanie osobowości i 

wychowanie w duchu 

brazylijskiego jiu-jitsu i zapasów” 

Od 13 października 2020 r. klub zmienił nazwę na Gracie Barra Kołobrzeg. W ramach 

realizacji zadania pokryto m.in. koszty wynajmu obiektów sportowych, zakupu sprzętu 

sportowego, udziału w zawodach, wynagrodzenia trenerskie, księgowej i koszty utrzymania 

biura. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach i turniejach  brazylijskiego jiu-jitsu oraz  

w zapasach. 

40.000,00 

17 Stowarzyszenie Sportowe 

„Nadmorski Basket Amatorski” 

Kołobrzeska Amatorska Liga 

Koszykówki „Nadmorski Basket 

Amatorski” 

Stowarzyszenie przeznaczyło dotację na  rozgrywki amatorskiej koszykówki.  

W rozgrywkach  brało udział ok. 72 zawodników. W ramach realizacji zadania pokryto m.in. 

koszty wynajmu obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego, udziału w zawodach, 

wynagrodzenia trenerskie, księgowej i koszty utrzymania biura. 

12.000,00 

18 Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Kotwica 50” 

(młodzież) 

„Zadanie z zakresu rozwoju 

sportu” 

Zadanie dotyczyło szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce oraz uczestnictwo w ligach  

i rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki. 

Szkoleniem objęto ok. 80 zawodników w następujących kategoriach wiekowych: dziewczęta 

U – 14 i U 15 oraz  chłopcy z roczników od U-11 do U-20. W ramach realizacji zadania pokryto 

koszty wynagrodzenia pracowników, organizacji imprez sportowych, obozów, wynajmu 

obiektów sportowych. 

115.000,00 

19 Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Kotwica 50” 

Klub uczestniczył w rozgrywkach I ligi koszykówki (męskiej) prowadzonej przez Polski 

Związek Koszykówki. Klub przeznaczył dotację na uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. 

Dofinansowano  koszty m.in. koszty wynagrodzenia pracowników, organizacji meczów, 

imprez sportowych,  wynajmu obiektów sportowych, obsługi administracyjnej i biurowej. 

670.000,00 
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„Zadanie z zakresu rozwoju 

sportu – Prowadzenie zespołu w 

rozgrywkach I ligi PZKosz” 

20 Ludowy Klub Sportowy VIKING 

Kołobrzeg 

„Szkolenie Taekwon-do, Kick 

Boxingu, Muay Boran na 

najwyższym poziomie” 

Zadanie dotyczyło szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki, taekwon-do, kick-

boxing, Muay Boran. Klub przeznaczył dotację na koszty organizacji szkoleń i wynajmu 

obiektów sportowych. 

1.500,00 

21 Akademia Akrobatyki La 

Passion 

„Rozwijanie akrobatyki 

sportowej wśród dzieci i 

młodzieży w Kołobrzegu. 

Kołobrzeg – miasto aktywnego 

stylu życia” 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych, udziału  

w zawodach, zakupu sprzętu  i strojów sportowych, wynagrodzenia trenerów  

i prowadzących zajęcia akrobatyczne, zakup sprzętu biurowego, opiekę fizjoterapeutów. 

Ogólna liczba zawodników w klasie III liczyła 6 osób, w klasie Młodzik – 6 osób, w klasie 

Youth – 9 osób, oraz 25 osób w akademii akrobatyki (grupa początkująca).  

25.000,00 

22 Zespół Szkół Taekwon-do ITF 

 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych oraz udziału  

i organizacji zawodów. Zawodnicy brali udział w zawodach rangi krajowej, jak  

i międzynarodowej.  

„Zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 im. Boh.  

I Armii WP w Kołobrzegu ul. Kupiecka 1. Przygotowanie Taekwondoków do zawodów rangi 

krajowej jak również międzynarodowej, w tym Pucharu Europy Nymburk Czechy 28 luty-01 

marca 2020,Mistrzostwa Europy Praga Czechy 20-16 kwietnia 2020, Mistrzostwa 

Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF Nałęczów 30 maja 2020, Puchar Pomorza 

Kołobrzeg 6 czerwca 2020, Międzynarodowe Zawody Moravia Cup Ostawa 26-27 wrzesień 

2020. Organizacja Pucharu Pomorza w Kołobrzegu”  

12.000,00 

23 Akademia Piłkarska Kotwica 

Kołobrzeg 

„Piłka nożna jest najważniejsza 

– edukacja i wychowanie w 

sporcie” 

Klub w 2020 roku realizował zadanie pod nazwą „Piłka nożna jest najważniejsza – edukacja 

i wychowanie w sporcie” obejmujące szkolenie dzieci i młodzieży  w wieku od 4 do 18 roku 

życia. Zawodnicy brali udział w rozgrywkach organizowanych przez KOZPN, ZZPN i PZPN, 

w następujących kategoriach wiekowych: junior młodszy, trampkarz starszy, trampkarz 

młodszy, młodzik starszy, młodzik młodszy, orlik starszy i młodszy, „żak” starszy i młodszy, 

skrzat młodszy i starszy, grupa naborowa (najmłodsza). Ogółem w klubie trenowało ok. 300 

zawodniczek i zawodników. 

280.000,00 
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W ramach dotacji poniesiono koszty zatrudnienia trenerów, stypendiów dla zawodników, 

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

sportowego, koszty utrzymania biura, wynajmu obiektów sportowych. 

24 Akademia Piłkarska Kotwica 

Kołobrzeg 

„Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie 

Kołobrzeżanom” 

Zadanie dotyczyło udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej. Liczba 

zawodników objętych zadaniem – 24 zawodników. Zespół w 2020 roku rozegrał  

11 meczów, 4 mecze w Pucharze Polski, 7 meczów sparingowych. W ramach dotacji 

poniesiono koszty zatrudnienia trenerów, stypendiów dla zawodników, księgowej, 

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

koszty utrzymania biura, wynajmu obiektów sportowych. 

40.000,00 

25 Akademia Piłkarska Kotwica 

Kołobrzeg 

„Dziewczęta i kobiety grają w 

piłkę … - Edukacja i 

propagowanie zdrowego stylu 

życia poprzez grę w piłkę nożną” 

Zadanie publiczne dotyczyło udziału w rozgrywkach: I ligi kobiet sezonu 2019/2020 oraz  

II ligi sezonu 2020/2021 w grupie zachodniej. Stan osobowy zespołu to 17 zawodniczek.  

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

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

sportowego, koszty utrzymania biura, wynajmu obiektów sportowych. 

200.000,00 

26 Miejski Klub Piłkarski „Kotwica” 

Kołobrzeg 

„Wniosek o udzielenie dotacji 

celowej na realizację zadania z 

zakresu rozwoju sportu” 

Klub przeznaczył dotację na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem   

w rozgrywkach piłki nożnej seniorów III ligi grupy II. Po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020  

oraz w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 zespół zajął czwarte miejsce w rozgrywkach 

ligowych. Rundę jesienną sezonu 2020/2021 zespół zakończył z dorobkiem 26 pkt. co dało 

mu 7 lokatę w tabeli. Z przyznanej dotacji pokryto koszty kontraktów z zawodnikami, premie 

za mecze, stypendia sportowe, koszty udziału w rozgrywkach, zakup sprzętu sportowego, 

organizację obozów, wydatki administracyjne, koszty zatrudnienia pracowników, wynajem 

obiektów sportowych. 

1.100.000,00 

27 Miejski Klub Piłkarski „Kotwica” 

Kołobrzeg 

„Wniosek o udzielenie dotacji 

celowej na realizację zadania z 

zakresu szkolenia dzieci i 

młodzieży” 

Dotacja celowa przekazana została na realizację zadania mającego na celu szkolenie dzieci 

i młodzieży w wieku 4 – 18 lat, z terenu miasta Kołobrzeg. W roku 2020 klub uczestniczył w 

rozgrywkach mistrzowskich w kategoriach:  junior starszy,  junior młodszy, liga okręgowa: 

trampkarz młodszy, młodzik starszy i młodszy, orlik starszy,  liga „Żak” – U-8, dzieci z 

roczników 2012 – 2013. W ramach zadania pokryto koszty organizacji rozgrywek, zakupu 

sprzętu sportowego, koszt obozu, koszty wynagrodzenia pracowników, wynajem obiektów 

sportowych. Zadaniem objęto 210 zawodników. 

130.000,00 

28 Klub Sportowy NORD TAURUS 

Kołobrzeg 

Stowarzyszenie zrezygnowało z dotacji w wysokości 10.000,00 zł.  0,00 
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„Wsparcie realizacji celów 

statutowych klubu, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

ogólnego rozwoju młodzieży w 

2020 roku” 

29 Klub Sportowy Minigolf 

Kołobrzeg 

„Wsparcie bieżącej działalności 

statutowej Klubu sportowego 

Minigolf Kołobrzeg w sezonie 

2020” 

W ramach realizacji zadania pokryto koszty organizacji i udziału w zawodach minigolfa, oraz 

zakupu sprzętu sportowego. Były to turnieje z cyklu Pucharu Polski w Minigolfie, Mistrzostwa 

Polski w Minigolfie w Cekcynie, turniej Holiday Inn w Józefowie.  

4.000,00 

                                                                                                                                                        

RAZEM                                                                                                                                                                  

 

3.351.215,32 

 

 

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 2020 realizację zadań publicznych 

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

 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 12 organizacji pozarządowych 

zawarło porozumienia z Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie rozwiązania umów 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 lub jej częściowym wykorzystaniem.  

3. Zawarto 111 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. Stopień wykorzystania udzielonych dotacji ogółem wyniósł w 2020 r. 

92,67% i był nieco niższy, niż w latach ubiegłych, kiedy utrzymywał wskaźniki na poziomie 

powyżej 95%. Na niższym poziomie ukształtował się wskaźnik realizacji zadań, na które 

udzielono dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który 

wyniósł 72,70%. Powodem niewykorzystania części udzielonych dotacji były obostrzenia 

epidemiczne uniemożliwiające realizację części wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych 

oraz działań skierowanych do seniorów. 

4. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w oparciu o zapisy ustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, wnioskowały także o zawarcie aneksów w zakresie zmiany formy 

realizacji zadania (przede wszystkim z formy stacjonarnej na formę zdalną) lub w zakresie 

zmiany terminu realizacji zadania. 

5. Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2020 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.  

6. 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. 

7. 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. 

 

 

 


