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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 2019”, 
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 2019 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 XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, 
4) uchwale Nr XLVI/699/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2019”. 
 
Program na rok 2019 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. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich 
przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb oraz  sprzyja rozwojowi Miasta. 
 
Na stronie internetowej: www.kolobrzeg.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
„Organizacje pozarządowe” figurowało 119 organizacji pozarządowych działających na terenie 
Miasta, w tym w obszarze: 
1) kultury, sportu, oświaty  
2) spraw społecznych i zdrowia  
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3) promocji miasta, rozwoju gospodarczego, turystyki i integracji europejskiej 
 

 

III. Priorytetowe obszary współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

 
 
W 2019 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. 
a) Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Kołobrzegu,  
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
b) Prowadzenie porad obywatelskich dla mieszkańców Kołobrzegu.  
 
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
a) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem. 
 
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

1) Organizacja i prowadzenie zajęć dla różnych grup odbiorców w ramach realizacji 
programów profilaktycznych, rekomendowanych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2) Prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz konsultacji indywidualnych dla rodziców, 
mających problemy wychowawcze z dziećmi.  

3) Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się wspieraniem rodzin dysfunkcyjnych. 
4) Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Podczelu (ul. Lwowska 7) dla osób  

z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 
5) Prowadzenie działań wspierających dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
6) Prowadzenie działań na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie. 
7) Wspieranie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach 

działań pomocowych poza terapią. 
 

4. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy  z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

1) Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Kołobrzegu, w tym 
edukacji zdrowotnej i innych działań prozdrowotnych i wspierających na rzecz osób  
z różnych grup wiekowych. 

2) Prowadzenie rehabilitacji, udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej oraz innego 
wsparcia dla osób przewlekle chorych, z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnych. 

3) Prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin i opiekunów osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera. 

4) Prowadzenie działań profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego poprzez 
organizację zajęć dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z Kołobrzegu. 

5) Wspieranie opieki paliatywnej w hospicjum domowym i stacjonarnym w Kołobrzegu. . 
 

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.  
1)  Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób starszych. 
 

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
1)  „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości 

miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp. 
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2) „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń 
artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją 
Miasta. 

3) „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących 
świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz 
stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów  
i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów. 

4) „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów 
artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału  
w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem. 
 

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
1) Współorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin 
sportowych. 

 

IV.  Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

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 
m.in. 
 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego 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 m.in. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji: 
 

a) dnia 11.09.2018 r. poddano konsultacjom projekt uchwały Rady Miasta Kołobrzeg  
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” 

 
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. 
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Prezydent Miasta Kołobrzeg objął patronatem honorowym m.in. następujące 
przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 roku: 
 

L.p. Organizacja pozarządowa Nazwa przedsięwzięcia 
 

Data 
 

1 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

Oręża Polskiego 
XV Hanzeatycki Targ Solny 25 – 26.05.2019 

2 
Stowarzyszenie Klub Pioniera 

Miasta Kołobrzeg 

Jubileusz 40-lecia Klubu 
Pioniera i 30-lecia Chóru 

„Pionier” 
3.04.2019 

3 
Stowarzyszenie PIEŚŃ 

ŻOŁNIERSKA 

VI Regionalny Finał Konkursu  
„Dzień Dziecka z pieśnią i 

piosenką żołnierską” 
26.05.2019 

4 Akademia Akrobatyki La Passion 
Kołobrzeski Przegląd 

Gwiazdkowy w Akrobatyce 
Sportowej 

14.12.2019 

5 Klub Strzelecki Kołobrzeg 

Otwarte Mistrzostwa 
Kołobrzegu   w strzelaniach z 

okazji 74.rocznicy walk o 
Kołobrzeg 

16.03.2019 

6 Klub Strzelecki Kołobrzeg 
XII Ogólnopolska Spartakiada 

Strzelecka Kołobrzeg 2019 
26 – 27.03.2019 

 

7 Fundacja UMYSŁ 
V Otwarte Mistrzostwa 

Kołobrzegu w grze w scrabble 
28 – 29.09.2019 

8 ALTE FARM Barbara Britzen 
Turniej golfowy o Puchar 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
21.06.2019 

9 Stowarzyszenie Bieg Zaślubin 6 Kołobrzeg Maraton 
28.04.2019 

 

10 Klub Strzelecki Kołobrzeg 

XII Otwarte Mistrzostw M.in., 
Zachodniopomorskiego 
w Strzelaniu Karabinu i 

Pistoletu Pneumatycznego 

8.12.2019 

11 
Klub Sportowy „Szczerek Fight 

Team” 
IX Puchar Dzieci w Zapasach  

w stylu wolnym 
14.12.2019 

12 
Uczniowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai 

I Kołobrzeski Turniej Karate 
Kyokushin dla Dzieci i 

Młodzieży „Umi – Shinju – 
Morska Perła” 

9.11.2019 

13 
Koło Miejskie Polskiego Związku 

Wędkarskiego 
XXXII Memoriał Wiktora 

Wierzbickiego 
2 – 03.2019 

14 Akademia Sportu i Rekreacji 
„Z orlików na korty” 

 
9 – 20.09.2019 

15 Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” 
XL Regaty o Srebrny Dzwon 

 
29.06.2019 

16 Kołobrzeg SPA 
Kołobrzeski Festiwal Zdrowia – 
Zawody Rowerowe dla Dzieci 

9.06.2019 

17 Klub Sportowy MOROTE 

III Międzynarodowy Turniej w 
Przeciąganiu Liny na Plaży o 
Puchar Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg 

6.07.2020 

18 Stowarzyszenie Bieg Zaślubin 
XXXIII Międzynarodowy Bieg 

Zaślubin 
17.03.2019 
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19 
Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy 

Kołobrzeg” 

Międzynarodowy Turniej 
Młodzików i dzieci w zapasach 

w stylu wolnym 
18.05.2019 

20 147 Ultra Bike Team 
Ultra Maraton Kolarski 
Szczecin – Kołobrzeg 

8 – 9.06.2019 

21 
 

Kołobrzeskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom z Autyzmem 

Miesiąc poświęcony 
Autyzmowi- wsparcie i 

skuteczność 
Happening Kołobrzeski Dzień 

Niebieski 

07 – 27.04. 2019 

22 

Stowarzyszenie Inżynierów i 
techników Komunikacji RP oddział 

w Szczecinie; Koło 
Zachodniopomorskiego Klubu 

Miłośników Kolei 

Wystawa Makiet Kolejowych 
Kołobrzeg 2019 

01 – 02.06. 2019 

23 
Stowarzyszenie Fundusz Promocji 

Talentów 

XV Europejskie Warsztaty 
Muzyczne i letnie Warsztaty 

Orkiestrowe 
17 – 28.07. 2019 

24 Fundacja ProTerra Forum Ekologiczne 05 – 07.06. 2019 

25 
Polskie Towarzystwo Opieki 

Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu 
Biegające Anioły Hospicjum 24 – 26.05. 2019 

26 
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy 

Voyager 
Motoserce 2019 Motocykliści 

dzieciom 
06 – 18.05. 2019 

 
27 

Zachodniopomorski Oddział 
Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa 

Toughest Firefighter Challenge 
2019 zawody strażackie o tytuł 

„Najtwardszego Strażaka” 
16 – 17.08. 2019 

28 
Studenckie Towarzystwo Naukowe 

Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu 

51. Obóz Naukowo-
Szkoleniowy 

11 – 24.08. 2019 

29 
Kołobrzeski Klub Morsów przy 

RSTU 
VIII Światowy Festiwal 

Morsowania 

Wniosek 26.09. 
2019 

Wydarzenie: 03 – 
05.01. 2020 

30 
Stowarzyszenie Wiosna – 

Szlachetna Paczka 
Szlachetna Paczka 

01.10. – 31.12. 
2019 

31 Laboratorium Pomysłów Rodzinna kuchnia kołobrzeska 22.12. 2019 

 
 

5) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 
komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego: 

 
 
W roku 2019 organizacje korzystały z następujących obiektów miejskich: 
 
 

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  



7 

 

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 
01.03.2016 r. 

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. Caritas Parafii pw. 
Wniebowzięcia N.M.P 

Lokal użytkowy – 
budynek 
magazynowy 
położony przy ul. 
Artyleryjskiej 3 

149 m² Umowa użyczenia do 
czasu sprzedaży 
nieruchomości, lokal 
przeznaczony na 
magazyn 

6. Klub Morsów Lokal użytkowy  w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

20,45 m² Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

7. Oddział 
Zachodniopomorski 
Polskiego Związku 
Głuchych  

Lokal użytkowy  w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A  

25,92 m² 
 

Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

8.  Polski Związek 
Niewidomych Koło 
Terenowe Kołobrzeg 

Lokal użytkowy  w  
CSS przy ul. 
Okopowej 15A  

20,10 m² Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

9. 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 

10. Fundacja Naprzeciw 
przeciwnościom 

Lokal użytkowy w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

20,45 m²   Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony  

11.  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 
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12. Kołobrzeskie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom z Autyzmem 

Lokal użytkowy w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

25,92 m² Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

13. Stowarzyszenie 
Trzeźwości „Klub 
Abstynenta Neptun” 
W Kołobrzegu 

Lokal użytkowy  w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

15,46 m² 
 

Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

14. Stowarzyszenie Kropka – 
Wolni od Uzależnień 
w Kołobrzegu 

Lokal użytkowy w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

15,46 m² 
 

Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

15 Fundacja Ogon do Góry Lokal użytkowy w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

20,45 m²   Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony  

16 Stowarzyszenie 
Niewidomych i 
słabowidzących 

Lokal użytkowy w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

20,45 m²   Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony  

17. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  w Kołobrzegu 

Lokal użytkowy w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

25,86 m² Umowa użyczenia na 
czas nieokreślony 

18. Związek Byłych Żołnierzy 
Wojska Polskiego 

Lokal użytkowy  w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

20,45 m²   Udostepnienie 
bezumowne 

19. Miejski Klub Piłkarski  
„Kotwica Kołobrzeg” 

Lokale użytkowe                       
w Kompleksie 
Milenium przy ul. 
Łopuskiego 36- 38 

55,26 m Umowa najmu 153/2015 
na czas określony 
1.08.2015 do 31.07.2017 

20. Kołobrzeskie 
Stowarzyszenie 
Łuczników „MEWA” 

Lokal użytkowy                       
w Kompleksie 
Milenium przy ul. 
Łopuskiego 36–38 

10 m2 Umowa najmu nr 
199.2017 na czas 
określony do 01.01.2018 
do 31.12.2019 

21. MUKS Kotwica 50. Lokale użytkowe w 
Kompleksie 
Milenium przy ul. 
Łopuskiego 36- 38 

28,26  m2 Umowa najmu  nr 
237/2015 na czas 
określony 01.01.2018 do 
31.12.2019 

22. Miejski Klub Pływacki 
Kołobrzeg 

Lokale użytkowe w 
Kompleksie 
Milenium przy ul. 
Łopuskiego 36- 38 

27,88 Umowa najmu  nr 
239/2015 na czas 
określony 01.01.2016 do 
31.12.2016 

23. Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – 
Oddział Powiatowy 
Kołobrzeg 

Lokale użytkowe w 
Kompleksie 
Milenium przy ul. 
Łopuskiego 36- 38 

27,88 m2 Umowa użyczenia nr 
198.2017239/15 na czas 
określony od 01.01. do  
31.12.2016 z 
wyłączeniem m-cy: lipiec                  
i sierpień 

24 Fundacja Alert Lokal użytkowy  w 
CSS przy ul. 
Okopowej 15A 

Pok. 211  

 

 
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:  
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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:  

 
 
Lokale w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Ratuszu: 
 

L.p. Organizacja pozarządowa Nazwa przedsięwzięcia Data 
 

1 Cantabile i Studio Wokalne  Próby chóru 2019 rok 

2 „Pionier Próby chóru 2019 rok 

3 Cantores Colabregae Próby chóru 2019 rok 

4 WAN Grupa STER Warsztaty  13.01.2019 
10.02.2019 
10.03.2019 

5 Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze PTTK 

Zjazd zwyczajny  28.03.2019 

6 Stowarzyszenie Autorów Polskich 
oddz. Kołobrzeg 

Noc poetów 29-30.03.2020 

7 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom z Autyzmem 

„Kołobrzeski Dzień Niebieski” 07.04.2019 

8 Stowarzyszenie Kołobrzeskich 
Poetów 

Spotkanie autorskie  01.03.2019 
15.11.2019 

9 Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Kołobrzegu 

Walne zebranie, spotkanie 
wielkanocne 

09-10.04.2019 

10 Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków KOŁO 

Zebranie  29.06.2019 

11 Stowarzyszenie Fundusz 
Promocji Talentów 

Warsztaty muzyczne 16-28.07.2019 

12 Miejski Klub Piłkarski KOTWICA Prezentacja Zespołu Seniorów 01.08.2019 

 Szachy Klub Sportowy GENS Turniej szachowy 19.01.2019 
9 – 30.03.2019 

13.04.2019 
19.10.2019 
16.11.2019 
14.12.2019 

13 Stop Przemocy Wobec Kobiet Kampania społeczna 04.10.2019 

14 Gminny Klub Szachowy SOLNY Ogólnopolski Turniej Szachowy 26.10.2019 
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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) ALL SPORTS GO – stadion piłkarski 
4) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom z Autyzmem – basen 
5) Fundacja Ogon do Góry – plaża zachodnia 
6) Stowarzyszenie „Historia Kotwicy” – miejski stadion piłkarski 
7) Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno – Uzdrowiskowe – plac oraz część plaży 
centralnej przy bulwarze im. J. Szymańskiego  
8) Klub Sportowy „Szczerek Fight Team” – Hala Milenium 
9) Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” – pomieszczenia biurowe i techniczna (najem  
do 31.07.2019 r.) 
10) Miejski Klub Piłkarski „Kotwica Kołobrzeg” – miejski stadion z boiskiem trawiastym (najem 
do 30.06.2019 r.) oraz pomieszczenia biurowe i techniczne (najem do 31.07.2019 r.) 
11) Klub Strzelecki Kołobrzeg – Strzelnica oraz Hala „Łuczniczka” 
12) Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai – Hala Milenium 
13) Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Kołobrzeg” – Hala Milenium 
 
Lokale w Regionalnym Centrum Kultury (sala spotkań, mała sala teatralna, duża sala 
widowiskowa): 
 
1) Stowarzyszenie Fantastyki & Science Fiction – środa 18.00 – 20.00; piątek 19.00 – 21.00; 
sobota 12.30 – 16.00 – sala konferencyjna 
2) Stowarzyszenie Ognisko Baletowe – BALET – środa i piątki 16.00 – 19.00 – sala baletowa  
3) Stowarzyszenie Amazonek – sala widowiskowa 
4) Stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna – sala widowiskowa, pokój stowarzyszeń 
5) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg – sala widowiskowa 
6) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Kołobrzegu – sala widowiskowa 
Polski Czerwony Krzyż Oddział regionalny w Kołobrzegu – sala widowiskowa 
7) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu – sala widowiskowa 
8) Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA – scena plenerowa 
9) Kołobrzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku – sala widowiskowa – czwartki 16.00 – 17.00 
oraz sekcje: Żyjmy zdrowiej, gimnastyka medytacyjna, zespół Retrowianki – od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00 – 13.00 
10) Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów – sala widowiskowa  
11) Stowarzyszenie PROSVITA  – Scena plenerowa  
12) Stowarzyszenie Taneczno – Sportowe VIGOR – sala widowiskowa  
 
 
Lokale w Miejskiej Bibliotece Publicznej: 
 

1) Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów – sala klubowa „Colabrega” 
 
 
2. Finansowe 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,  



11 

 

 
2) Zlecanie klubom sportowym realizacji zadań publicznych z zakresu sportu 

w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałę Nr 
XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 
Miasto Kołobrzeg,  

 
3) zlecanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją, poza konkursem,  

w oparciu o ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych  

 
W 2019 roku z Miastem aktywnie współpracowały 74 organizacje pozarządowe, z którymi 
zawarto 96 umów na realizację zadań publicznych. Na wszystkie zadania realizowane przez 
organizacje pozarządowe przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości                       
3 900 000,00 zł, z których wydatkowano 3 857 707,28 zł, co stanowi 98,92 % zaplanowanych 
środków. 
 
Stopień wykorzystania dotacji, udzielonych na podstawie dwóch otwartych konkursów 
ofert oraz m.in. 19a w poszczególnych obszarach, przedstawia tabela Nr 1. 
 
Tabela Nr 1 

 
 
L.p
. 

Nazwa obszaru Dotacje udzielone na podstawie 
rozstrzygniętych w 2019 roku otwartych 
konkursów ofert oraz m.in. 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 

 
 
 
 

200 000,00 
 

30 000,00  2 

2. Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

85 000,00 1  

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom                          
i patologiom społecznym 

82 160,00  9  

4. Ochrona i promocja zdrowia 130 000,00 130 000,00 14 
 

5. Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym 

60 000,00 32 646,05  4 

6. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej  

144 000,00 140 800,27 13 

7. Kultura , sztuka, ochrona dóbr 
kultury  i dziedzictwa narodowego 

280 000,00 277 506,71 28 

Razem  814 000,00 778 113,03 
 

69 
 

  
 
Stopień wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych przedstawia tabela Nr 2 
 
Tabela Nr 2 

 Nazwa obszaru Dotacja udzielona na podstawie ustawy o 
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L.p. 

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 
2018 r. 

Plan  
Wykonanie  

 
Liczba zawartych 

umów 

Finansowanie rozwoju sportu 
przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg 

3 066 000,00 3 059 574,29 25 

 
 

 
Mierniki efektywności programu przedstawia tabela Nr 4. 
 
Tabela Nr 4 

L.p. Mierniki efektywności 
Wynik 

 

1 ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert 
2 
 

2 ilość ofert złożonych w otwartych konkursach 
S*- 13 
K* - 28 

Z i S* - 30 

3 
ilość wniosków o udzielenie dotacji w oparciu o ustawę o 
sporcie 

 25 

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 m.in. 19a 
ustawy 

S 1 
K 2 

Z i S* - 1 

6 
ilość organizacji pozarządowych podejmujących zadania 
publiczne na rzecz lokalnej społeczności 

S – 24 
K – 20 

Z i S – 19 
R – 1 

7 ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych 

S – 38 
K – 28 

Z i S – 31 
R – 1  

8 
ilość osób zaangażowanych w realizację zadań 
publicznych  
(w tym wolontariuszy) 

S – 2 500  
K -495 

Z i S – 185 
R – 10 

9 ilość osób, które były adresatami różnych działań S – 45 300 
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publicznych (beneficjenci) 
 
 

K – 31 241 
Z i S – 4 404 

R – 1 000 

10 wysokości środków finansowych przeznaczonych z 
budżetu Miasta na realizację zadań w poszczególnych 
obszarach – ustawa o pożytku publicznym i o 
wolontariacie 

 

85154 200 000,00 

85195 130 000,00 

85395  60 000,00 

92195 280 000,00 

92605 150 000,00 

11 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 

12 wysokości środków finansowych przeznaczonych z 
budżetu Miasta na realizację  zadań w oparciu o  ustawę 
o sporcie 

92605 3 066 000,00  

13 łączna wielkość własnych nakładów finansowych i 
pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 
pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz 
mieszkańców 

S – 2 186 233,65 zł 
K – 488 852,76 zł 

Z i S –  1 296 083,80 zł       
R – 5 600 

 14 wysokości dofinansowania na realizację zadań 
publicznych uzyskanego przez organizacje pozarządowe 
ze środków spoza budżetu Miasta m.in.: z Unii 
Europejskiej 

S – 15 988,93 zł  
K – 228 402,00 zł 

Z i S – 1 254 151 zł 

 15 liczba projektów aktów prawa miejscowego 
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  Kwota 

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 żywnościowych dla mieszkańców Kołobrzegu, znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej. Z pomocy skorzystało  957 osób.  

20 000,00 

 
 

2 

 
Stowarzyszenie 
Użytkowników 
Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej oraz ich Rodzin  
i Przyjaciół „FENIKS” 

Dotację przeznaczono na realizację projektu pn. „Bezpłatne poradnictwo 
obywatelskie i prawne – prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Kołobrzegu”. 
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 doradcy i konsultanci BPO udzielili 
łącznie 187 porady. 

10 000,00 

RAZEM 
 
 

30 000,00 

II Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

 
 

3 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy w 

Koszalinie 

Dotację przeznaczono na prowadzenie całorocznej placówki wsparcia dziennego            
w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz 
z dożywianiem w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD „Słoneczko” przy 
ul. Mariackiej 40. W ramach zadania prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne 
dla dzieci, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia 
sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, organizowano imprezy 
okolicznościowe, pomoc w nauce oraz prowadzono dożywianie wychowanków. 
Placówka swoją opieką objęła 15 dzieci w wieku 6 – 16 lat, w szczególności  
ze środowisk ubogich, wielodzietnych  i dysfunkcyjnych. 

 

85 000,00 
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RAZEM 85 000,00 

 

III Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

 
 

4 
 
 

Stowarzyszenie 
Użytkowników 
Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej oraz ich Rodzin  
i Przyjaciół „FENIKS”  

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Prowadzenie działań wspierających dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie – Grupa wsparcia”. 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. Odbyło 
się 39 spotkań. Pomocą objęto 13 kobiet doświadczających przemocy domowej. 

12 480,00 

 
5 
 
 

6 

 

Fundacja Intermedical – 

Zdrowie – Dobra Inwestycja 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Prowadzenie działań wspierających dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie – Przemoc Stop”. Prowadzono warsztaty 
i konsultacje indywidualne dla 31 osób. 

5 000,00 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz 
konsultacji indywidualnych dla rodziców, mających problemy wychowawcze                 
z dziećmi -  Akademia dla Rodziców – Rodzice na start”. W ramach zadania 
prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne dla 31 osób. 

8 200,00 

 
7 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 
 

 

 

Stowarzyszenie Kropka – 

Wolni od Uzależnień 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć dla różnych 
grup odbiorców w ramach realizacji programów profilaktycznych, rekomendowanych 
przez  PARPA – Warsztaty wczesnej interwencji FRED i konsultacje dla młodzieży”, 
która ma za sobą kontakt z narkotykami, oraz spotkania indywidulane dla rodziców. 
W warsztatach dla młodzieży wzięło udział 27 osób i 60 osób skorzystało                    
z konsultacji indywidualnych.  

10 920,00 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz 
konsultacji indywidualnych dla rodziców, mających problemy wychowawcze                  
z dziećmi – Szkoła dla Rodziców”.  W warsztatach (2 edycje po 30 godzin) wzięło 
udział 19 osób. Z konsultacji indywidulanych skorzystało 60 osób. 

14 400,00 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego              
w Podczelu  (ul. Lwowska 7) dla osób z problemami uzależnień i przemocy w 
rodzinie”. Punkt funkcjonował przez 9 miesięcy przez 3 godziny tygodniowo.             
Z konsultacji skorzystało ok. 100 osób ryzykownie oraz problemowo zażywające 
środki psychoaktywne i ich rodziny, a także osoby dotknięte przemocą oraz 
uzależnieniami behawioralnymi.    

8 740,00 
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10 
 
 
 

 
11 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Wspieranie procesu zdrowienia osób 
uzależnionych i ich rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią – 
Klub Abstynenta”. W budynku CSS przy ul. Okopowej 15A prowadzono Klub 
Abstynenta 2 razy w tygodniu po 3,5 godziny. Było to miejsce spotkań osób 
odbywających terapię oraz po jej zakończeniu, miejsce rozrywki i kultury, spędzania 
wolnego czasu i integracji. W spotkaniach wzięło udział ok. 10 osób tygodniowo.   

7 000,00 

Dotację przeznaczono na zadanie pn. „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie”. W ramach zadania zorganizowano 10 spotkań 
indywidualnych oraz 10 spotkań grupowych dla 6 mężczyzn oraz 6 spotkań 
indywidualnych dla 2 kobiet. 

8 320,00 

 
12 

 
 

Stowarzyszenie Trzeźwości 

Klub Abstynenta „Neptun” 

Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Wspieranie procesu zdrowienia 
osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach działań pomocowych poza 
terapią” poprzez udział członków Stowarzyszenia „Neptun” w wyjeździe na 45-lecie 
AA w Katowicach, w którym wzięło udział 16 osób oraz w Regionalnym Zlocie AA                  
w Sarbinowie, w którym wzięło udział 10 osób.  

7 100,00 

                                                                                  
                                                                                                RAZEM 

 

 
82 160,00 

IV Ochrona i promocja zdrowia 
 

13 Stowarzyszenie Amazonek  

w  Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na prowadzenie gimnastyki ogólno-usprawniającej, masażu               
i drenaż limfatyczny ręki dla kobiet po leczeniu raka piersi, w tym:  
- 55 godzin gimnastyki dla 24 osób,  
- 224 półgodzinnych masaży dla 24 członkiń 

7 107,22 

14 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 227 osób, przeprowadzono 738 
badań stężenia cukru we krwi, poziomu cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia 
tętniczego.  

4 300,00 

15 Polski Związek Niewidomych  

Koło Terenowe w Kołobrzegu 

W ramach zadania realizowano następujące formy wsparcia i terapii: 
1) prowadzono Punkt Informacyjno – Doradczy  
2) udzielano  wsparcia poprzez  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
3) organizowano spotkania edukacyjne ze specjalistami w zakresie ochrony 

zdrowia i przeciwdziałania niepełnosprawności wzrokowej 

 

5 000,00 
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4) zorganizowano następujące imprezy integracyjne: 
a) plenerowe spotkania wiosenne 
b) spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 
c) Wycieczka do Gdańska 

 

16 Stowarzyszenie 

Niewidomych i 

Słabowidzących 

W ramach zadania realizowano następujące formy wsparcia i terapii w tym: 
1. Wyjazd na na turnus rehabilitacyjny 
2. plenerowe spotkania wiosenne 
3. Spotkania opłatkowe 
4. Dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego 

5 000,00 

17 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 
Otolaryngologiczne  
 

Dotację przeznaczono na prowadzenie badań przesiewowych pn.: ,,Profilaktyka 
wysiękowego zapalenia ucha środkowego młodzieży w wieku wczesnoszkolnym’’. 
Zadaniem objęte zostały szkoły nr 3, 4, 5 i 8. W realizacji zadania uczestniczyło 20 
osób, w tym członkowie KTO przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego 
Laryngologicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  

 

5 800,00 

18 Zachodniopomorski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża  

w Szczecinie  

 

Dotację przeznaczono na prowadzenie profilaktyki i edukacji w zakresie promocji 
zdrowia, w ramach której m.in.: 
1) przeprowadzono prelekcje dla młodzieży. 
2) zorganizowano Galę HDK PCK w której wzięło udział około 100 krwiodawców, 
3) zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie. 
4) Zorganizowano  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia,  
5) zorganizowano Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 
6) zorganizowano Kursy Pierwszej Pomocy PCK. 

 

12 000,00 

 
19 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotację przeznaczono na uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej 
UTW „Trzeci Wiek na start” organizowanej w Łazach. 
W olimpiadzie uczestniczyło 9 zawodników. 

5 300,00 

 
20 

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 230 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub 
niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, 
autyzmem, przepukliną oponowo – rdzeniową, zespołem wad rozwojowych, ADHD, 

 

18 000,00 
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upośledzeniem umysłowym, wcześniactwem, wadami wymowy, opóźnieniem 
psychoruchowym, zaburzeniami zachowania i emocji. 
 

21 Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na rehabilitację społeczną, terapię zajęciową, rehabilitację 
ruchową w placówce pobytu  dziennego  dla  30 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w tym 5 osób z głęboką niepełnosprawnością,  poruszających się na 
wózkach przy pomocy osoby drugiej. 

18 000,00 

22 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. 

2 880,00 

23 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 oraz zajęć treningu umiejętności społecznych dla 
dzieci z autyzmem oraz  87 godzin zajęć hipoterapii w których łącznie uczestniczyło 
24 dzieci. W systematycznych zajęciach edukacyjno terapeutycznych uczestniczyło 
16 dzieci.  

8 000,00 

24 Fundacja Inter Medical 
Zdrowie Dobra Inwestycja 

Dotację przeznaczono na realizację programu „ Barierom powiedz stop..´ Wsparcie 
psychologiczne dla  członków rodzin i opiekunów osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera. Grupa wsparcia prowadzona była przez psychologa/psychoterapeutę,    
w trakcie której będą realizowane były zajęcia psychoedukacyjne oraz  warsztaty 
relaksacyjne. W warsztatach uczestniczyło 17 osób. 

6 000,00 

25 Fundacja Inter Medical 
Zdrowie Dobra Inwestycja 

Dotację przeznaczono na realizację programu „Warsztaty dla dzieci i młodzieży”.           
W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone przez psychologa i pedagoga 
warsztaty profilaktyczne,, psychoedukacyjne na terenie kołobrzeskich szkół 
podstawowych (6 szkół) oraz gimnazjalnych (3 szkoły). 
Zrealizowano 43 zajęć warsztatowych. Celem tych zajęć było wyposażenie dzieci  
i młodzieży w podstawową wiedzę z zakresu szkodliwości działania używek, agresji. 

7 300,00 

26 Stowarzyszenie Victoria Dla 
Osób z Chorobą 
Nowotworową 

Dotację przeznaczono na  pokrycie kosztów związanych  z zapewnieniem pacjentom 
hospicjum stacjonarnego w Kołobrzegu specjalistycznej opieki medycznej. 

25 000,00 
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                                                                                                                                                                           RAZEM 129 687,22 
 

V Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

27 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

Dotację przeznaczono na  pokrycie kosztów związanych  z organizacją wykładów dla 
seniorów, spotkań okolicznościowych m.in.: „Dzień Kobiet, Dzień Seniora m.in. 
Opłacenie akompaniatora, instruktorów  sekcji śpiewaczej, tanecznej, rękodzielniczej.  

20 000,00 

28 Bałtyckie Stowarzyszenie 
SIECIARNIA 

Dotację przeznaczono na zorganizowanie warsztatów pn. „Super być emerytem”.  
Warsztaty adresowane były dla seniorów.  Przeprowadzono dziesięć 2 -godzinnych 
warsztatów ceramicznych. 

5 000,00 

29 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze 
Oddz.  Im. J. Frankowskiego 
w Kołobrzegu 

Dotację przeznaczono na zorganizowanie wycieczki do Gdańska, w której udział 
wzięło 40 osób. 

4 446,05 

30 Związek Sybiraków Koło 
Terenowe w Kołobrzegu 
 

Dotację przeznaczono na realizacje projektu pn. „Międzynarodowy  Dzień Osób 
Starszych”. W ramach zadania  przeprowadzono  spotkania warsztatowe, które 
prowadzili dyrygenci, kierownicy chórów. Zorganizowano koncert okolicznościowy.  

3 200,00 

 
RAZEM 

 
32 646,05 

 

 
 

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

31 Stowarzyszenie „Bieg 
Zaślubin” 
 
 
 

Organizacja Kołobrzeskich Biegów Niepodległości. Impreza cykliczna 
upamiętniająca rocznicę odzyskania niepodległości. Biegi odbyły się w dniu 
10.11.2019 r. na trasach: kołobrzeska mila niepodległości o dł. 1609 m, półmaraton 
niepodległości o dł. 21,0975, bieg niepodległości o dł. 10 km. W zawodach udział 
wzięło ok. 500 osób, biegaczy z Polski jak i z zagranicy. Dotację przeznaczono na 
zakup medali, pucharów, obsługę zawodów.  

14 000,00 

32 Stowarzyszenie „Bieg 
Zaślubin” 

Organizacja imprezy pod nazwą: Kołobrzeg Maraton i Półmaraton. Impreza biegowa 
zorganizowana została w dniu 28.04.2019 r. Udział w niej wzięło ok. 500 
zawodników. Trasa biegu przebiegała wzdłuż brzegu morskiego od Kołobrzegu, 

16 000,00 
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Ustronie Morskie do latarni morskiej w Gąskach i z powrotem. Dotację 
przeznaczono na zakup medali, pucharów, obsługę zawodów. 

33 Liga Morska i Rzeczna 
Oddział Kołobrzeg  

XXVIII Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej odbył się w dniu 25.05.2019 r.  
W ramach imprezy zorganizowano regaty żeglarskie i wioślarskie,  koncert 
laureatów  konkursu piosenki  marynistycznej oraz koncerty orkiestry wojskowej.  
W całej imprezie uczestniczyło ok. 90 osób. Dotację przeznaczono na rejs statkiem, 
zakup nagród, wykonanie karty korespondencyjnej, wydawnictwa 
okolicznościowego, stempla okolicznościowego obsługę administracyjną.    
 

6 000,00 

34 
 

Miejski Klub Pływacki 
Kołobrzeg  

Organizacja XI Otwartych Mistrzostw Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci z roczników 
2003-2012. Cykliczna impreza pływacka, trwająca dwa dni. W zawodach na 
dystansie  25,50, 100 i 200 rywalizowało ok. 300 zawodników z 16 klubów, szkółek 
pływackich, szkół i przedszkoli. Zawody miały charakter otwarty. Otrzymane środki 
finansowe klub przeznaczył na zakup medali, oraz  wynajem obiektu sportowego na 
zawody. 

9 000,00 

35 Miejski Klub Pływacki 
Kołobrzeg 

Organizacja imprezy pod nazwą „Sprint Cup Kołobrzeg 2019”. Jednodniowe zawody 
pływackie, w których udział wzięły dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych               
i gimnazjalnych zgłoszone przez kluby. Zawody miały  charakter  otwarty i startowały 
w niej dzieci i młodzież z roczników  2003-2012.  Ogółem w zawodach startowało 
ok. 300 zawodników z 24 klubów. Otrzymane środki finansowe klub przeznaczył na  
zakup medali, wynajem obiektu sportowego na zawody. 
 

6 000,00 

36 Klub Strzelecki Kołobrzeg  Organizacja XII Ogólnopolskiej Spartakiady Strzeleckiej. Zawody , które odbyły się w 
dniach 26 – 27 marca 2019 r. w hali łuczniczej obiektu Milenium w Kołobrzegu. 
Rozegrano  łącznie 7 konkurencji. W imprezie udział wzięło: 86 zawodników, 17 
opiekunów i wychowawców, 26 sędziów, 1 osoba z personelu medycznego. Łącznie 
130 osób. Dotację przeznaczono na dofinansowanie m.in.  zakupu  dyplomów, 
nagród rzeczowych, wynajem hali, noclegów dla zawodników. 
 

9 000,00 

37 Fundacja Kołobrzeg SPA Organizacja Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia – zawody rowerowe dla dzieci. 
Impreza odbyła się w dniu 09 czerwca 2019 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kołobrzegu. W zawodach udział wzięło 200 uczestników w wieku 3 -10 
lat. Zawody rowerowe to wydarzenie promujące sport oraz edukujące w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i aktywności fizycznej. Kwotę dotacji 

6 000,00 
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przeznaczono na zakup m.in. na medale, numery startowe, spikera, promocję 
imprezy. 

38 Akademia Piłkarska Kotwica 
Kołobrzeg  

Organizacja Rodzinnego Pikniku Sportowego z okazji Dnia Dziecka. Impreza miała 
charakter otwarty mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci                     
i młodzieży z terenu miasta Kołobrzeg, nauka gry fair – play, integracja różnych grup 
wiekowych. W programie wydarzenia zorganizowano: rodzinny turniej piłki nożnej, 
konkursy i zabawy sprawnościowe, turniej w siatkonogę, zabawy dla najmłodszych 
(dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny m.in.), konkurs plastyczny, malowanie twarzy.  
Z dofinansowania pokryto koszty m.in. nagłośnienia, wynajmu atrakcji dmuchanych, 
nagrody i słodycze dla uczestników imprezy. 
 

6 800,27 

39 Kyokushin Karate Kołobrzeg 
Buntai 

Organizacja I Kołobrzeskiego Turnieju Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży „Umi-
Shinju-Morska Perła”. Impreza odbyła się w dniu 09 listopada 2019 r. w hali 
kołobrzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Sportową rywalizację 
podjęło 216 zawodników z 13 klubów sportowych województwa 
zachodniopomorskiego., jak również województw ościennych. Kołobrzeski Klub 
Karate Buntai reprezentowało 27 zawodników, którzy wywalczyli dla klubu 7 medali. 
Dotację klub przeznaczył na wynajęcie hali sportowej, oraz zakup medali, pucharów, 
dyplomów i nagród dla uczestników imprezy.  

6 000,00 

40 Szczerek Fight Team 
Kołobrzeg  

Organizacja VIII Pucharu Wybrzeża dzieci w zapasach w stylu wolnym. Impreza  
zorganizowana została w dniu 08 czerwca 2019 r. w hali kołobrzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku 
Zapaśniczego. Uczestniczyło w niej 175 zawodników i zawodniczek z 11 klubów,             
w przedziale wiekowym 4 – 14 lat. Dotację przeznaczono na dofinansowanie m.in.  
zakupu nagród, obsługi sędziowskiej, medycznej, nagłośnienie imprezy. 

7 000,00 

41 Szczerek Fight Team 
Kołobrzeg  

Organizacja IX Pucharu Wybrzeża dzieci w zapasach w stylu wolnym. Impreza  
zorganizowana została w dniu 14 grudnia 2019 r. w hali kołobrzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku 
Zapaśniczego. Uczestniczyło w niej 160 zawodników i zawodniczek z 8 klubów,         
w przedziale wiekowym 4 – 14 lat. Dotację przeznaczono na dofinansowanie m.in.  
zakupu nagród, oraz obsługi sędziowskiej. 

7 000,00 

42 Uczniowski Klub Sportowy 
ZAPASY Kołobrzeg  

Organizacja Międzynarodowego Turnieju Młodzików i dzieci w zapasach w stylu 
wolnym. Impreza odbyła się w dniu 18.05.2019 r. w hali Milenium w Kołobrzegu.  
W zawodach udział wzięli zapaśnicy z roczników 2008 – 2010. W sumie w imprezie 

8 000,00 
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uczestniczyło: 135 zawodniczek i zawodników, 25 trenerów i kierowników, 12 ekip            
z Polski, 2 ekipy z zagranicy (Z Rosji i Ukrainy), 11 sędziów, opieka medyczna. 
Dotację przeznaczono na wynajem hali sportowej, zakup medali, pucharów, obsługę 
sędziowską, spikera i oprawę techniczną. 

RAZEM 140 800,27 
 

 
Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

43 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 integracyjne z okazji Dnia Inwalidy i Dnia Seniora, 
wigilijne i wielkanocne spotkania członków związku, spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów (m.in. lekarze, prawnicy, ludzie kultury) w każdą sobotą przez 
cały rok, w których uczestniczyli członkowie związku. W każdą środę roku odbywały 
się próby chóru „Jedność”. Została także zorganizowana wycieczka krajoznawcza 
do Bornego Sulinowo i wyjazd do Opery na Zamku w Szczecinie.  

8 000,00 

44 Stowarzyszenie Fundusz 
Promocji Talentów 
 

Zadanie pn. VIII Muzyczna Zima w Kołobrzegu polegało na organizacji 
indywidualnych zajęć z profesorami w klasach skrzypiec, wiolonczeli                            
i akompaniamentu na pianinie oraz klasa śpiewu, w których udział wzięli uczniowie 
szkół muzycznych (dzieci i młodzież – 65 osób). Prezentacje umiejętności 
uczestników miały miejsce na 6 koncertach w ratuszu miejskim. Zajęcia odbyły się 
w terminie 31.01 – 7.02.2019 r.  

8 000,00 

45 Stowarzyszenie Fundusz 
Promocji Talentów 
 

XV Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe w Kołobrzegu 
(17–28.07.2019). Dyrektorem artystycznym był skrzypek i kameralista Jan 
Stanienda profesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. 
Podczas projektu zostały zorganizowane warsztaty instrumentalne w klasach 
skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu oraz lekcje wokalne. Odbyły się zajęcia 
zespołów kameralnych i orkiestry oraz cykl wykładów. Zajęcia prowadzili wybitni 
pedagodzy – artyści muzycy z kraju i zagranicy (14 osób). Uczestnicy pochodzili            
z Polski i z innych państw europejskich. W projekcie udział wzięło 122 uczestników 
– dzieci i młodzież szkół muzycznych I i II stopnia, studenci akademii muzycznych. 
Każdego dnia odbywały się wieczorne koncerty w RCK, podczas których 
uczestnicy prezentowali zdobyte umiejętności. Wystąpili oni także w ramach XIX 
Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w katedrze”.  

32 000,00 
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46 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Kołobrzegu  

Dotacja na realizację projektu pn. Kulturalny Senior, w ramach którego 
dofinansowano przygotowanie i udział zespołów kołobrzeskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (sekcja śpiewacza, taneczna i taneczno – kabaretowa)                         
w Międzynarodowych VI Senioraliach w Krakowie w dniach 18 – 20.09.2019 r. oraz 
wyjazd do Teatru Nowego w Poznaniu na spektakl. Ponadto w ramach projektu 
członkowie KUTW wzięli udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym 
Seniorów w Świnoujściu, wystąpili w Domu Kultury w Międzyzdrojach oraz podczas 
VII Kołobrzeskich Dni Seniora. 

15 000,00 

47 Stowarzyszenie 
Kołobrzeskich Poetów 

Wydanie publikacji z okazji 20-lecia Stowarzyszenia pt. „Środowisko literackie 
Kołobrzegu” (nakład 250 egz.), prezentującej dorobek kołobrzeskich twórców oraz 
tomu wierszy „Zarys” Macieja Wodza (nakład 300 egz.). Przeprowadzono spotkania 
autorskie promujące ww. publikacje.  

6 000,00 

48 Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu 

Organizacja festynu historycznego XV Hanzeatycki Targ Solny w Kołobrzegu 
podczas Dni Kołobrzegu (25–26.05.2019), poświęconego średniowiecznym 
tradycjom Ziemi Kołobrzeskiej. „Targ Solny” nawiązuje do czasów Piastów: króla 
Bolesława Chrobrego i księcia Bolesława Krzywoustego. Na festyn złożyły się 
prezentacje rzemiosł przygotowane przez 17 podmiotów wykonawczych – 
profesjonalne grupy rekonstrukcyjne, m.in. warzelnictwo, snycerka, sfragistyka, 
ceramika, szewstwo, garbarstwo, warsztat szklarski, muzyka, gry i zabawy, pokazy 
walk wojów i dziecięce stoisko przygotowane przez uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4 („Jeden dzień w średniowiecznym domu”). Festyn odbył się na 
Skwerze kadm. S. Mieszkowskiego.  

15 050,00 

49 Stowarzyszenie Katolicka 
Inicjatywa Kulturalna 

Zadanie polegało na organizacji koncertu z okazji Dnia Matki w dniu 25.05.2019 r. 
Wystąpił Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto z koncertem pt. „Dla Matki              
w Roku Stanisława Moniuszki” w Bazylice Mniejszej w Kołobrzegu. 

1 800,00 

50 Stowarzyszenie Katolicka 
Inicjatywa Kulturalna 

XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta „Herbertiada” (24.08.2019 r. i 19 
– 20.09.2019 r.). Na projekt złożyły się: warsztaty recytatorskie i konkurs 
recytatorski dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz 3 spektakle. Odbiorcy projektu: 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 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 Zespole szkół Społecznych Nr 1 STO. Została wydana 
gazeta z okazji jubileuszu 20-lecia ”Herbertiady” (2000 egz.)  

15 000,00 
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51 Stowarzyszenie Katolicka 
Inicjatywa Kulturalna 

Zadanie pn. I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego 
„Pamiątki”. Przegląd odbył się w dniach 12 – 13.07.2019 r. Na program złożyły się: 
konkurs muzyczny w kategorii open, do którego przystąpili uczestnicy z Polski i za 
granicy (17 podmiotów: wokaliści i zespoły wokalne) oraz 4 programy artystyczne 
(koncerty i spektakle). Całość odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury im.            
Z. Herberta. Została wydana gazeta festiwalowa w nakładzie 3000 egz. 

10 000,00 

52 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 oraz practice zarówno grupowo, jak 
i indywidualnie dla 56 tancerzy. Odbyły się 3 warsztaty taneczne, w tym jeden 
wyjazdowy. Tancerze mogli pracować nad podniesieniem  swoich umiejętności 
tanecznych. 

39 980,00 

53 Stowarzyszenie Klub 
Pioniera Miasta Kołobrzeg 

Organizacja obchodów VIII Dnia Pioniera w dniu 31.05.2019 r., upamiętniająca 
pierwszych polskich powojennych osadników w Kołobrzegu. Wydarzenie miało 
charakter patriotyczno – artystyczny, w którym udział wzięły delegacje z miejskich          
i powiatowych szkół, delegacje Pionierów z Koszalina i Darłowa. 

4 500,00 

54 Stowarzyszenie Klub 
Pioniera Miasta Kołobrzeg 

Organizacja uroczystości jubileuszowych z okazji 40-lecia Stowarzyszenia i 35-
lecia Chóru „Pionier”, które odbyły się 3.04.2019 r. w Regionalnym Centrum 
Kultury. Podsumowano wieloletnią działalność  Klubu Pioniera poprzez 
multimedialną prezentację. Odbył się koncert z udziałem Chóru „Pionier”. Została 
wydrukowana okolicznościowa broszura w nakładzie 250 sztuk.  

6 000,00 

55 Stowarzyszenie Przyjaciele 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

Realizacja projektu pn. Maraton Artystyczny – interdyscyplinarny projekt 
artystyczny, na który złożyły się konkursy: plastyczny, taneczny, recytatorski             
i konkurs piosenki. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół podstawowych                 
i ponadgimnazjalnych z Regionu Zachodniopomorskiego. Łącznie udział wzięło 363 
młodych artystów. Maraton odbył się w dniach 29 – 30.03.2019 r. w siedzibie 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Tematem przewodnim była 
popularyzacja tradycji morskich i rybackich. Odbyła się także wystawa prac 
plastycznych.  

6 989,30 

56 Stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Motoryzacji  

 

Organizacja 15.edycji  pokazu dawnej motoryzacji pn. „A może morze 2019”. 
Prezentacje odbyły się   w dniach 15-18.08. 2019 r. w Marinie „Solnej” i porcie 
pasażerskim dodatkowo były wzbogacone o przejazdy ulicami miasta. Łącznie 
zaprezentowało się 62 pojazdy . 

2 000,00 
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57 Stowarzyszenie Artystyczno 
– Taneczno – Sportowe 
ZAJA 

Projekt pn. Festiwal świadomego tańca odbył się w dniach 1 – 2.06.2019 r.               
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W ramach zadania odbyły się wykłady, 
m.in. z medycyny alternatywnej oraz zajęcia praktyczne. Udział wzięło 50 czynnych 
uczestników. 

7 000,00 

58 Stowarzyszenie PIEŚŃ 
ŻOŁNIERSKA 

VII Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką 
Żołnierską” odbył się w dniu 26.05.2019 r. Wykonawcami były dzieci, młodzież                 
i osoby dorosłe  z całej Polski w wieku od 7 do 26 lat oraz zespoły wokalne. Udział 
wzięło 42 uczestników z Województwa Zachodniopomorskiego. Finał odbył się na 
scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury 

4 000,00 

59 Fundacja PROSVITA Organizacja koncertu zespołów  ukraińskich i polskich, prezentujących folklor polski 
i ukraiński na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury w dniu 7.06.2019 r. 
Wystąpiło 6 zespołów. Koncertowi towarzyszył kiermasz. Łącznie udział wzięło 120 
wykonawców. Zadanie zostało zrealizowane pod nazwą „Wędrowny Festiwal 
Kultury Ukraińskiej – Spotkania z kulturą ukraińską”. 

10 000,00 

60 Stowarzyszenie Taneczno – 
Sportowe VIGOR 

 „Taniec drogą rozwoju i przyszłości” – dofinasowanie udział członków 
Stowarzyszenia w 40. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w 
Koninie, który odbył się w dniach 5-9. 06.2019 r. W projekcie uczestniczyło 40 
osób.  Wyróżnienie zdobyła formacja taneczna VSDS BOUNCE. 

4 000,00 

61 Stowarzyszenie Taneczno – 
Sportowe VIGOR 

„Kopalnia diamentów” – to projekt, w którym udział wzięły dzieci kołobrzeskich 
przedszkoli nr 3, 8, 10 i ze szkoły podstawowej nr 7 (łącznie 402 dzieci). Zostało 
zorganizowanych 20 zajęć warsztatowych połączonych z nauką wybranych 
układów oraz zakupiono stroje do tych układów tanecznych. Projekt ma na celu 
wyszukiwanie talentów tanecznych, rozwijanie pasji i popularyzowanie tańca. 

3 400,00 

62 Stowarzyszenie Taneczno – 
Sportowe VIGOR 

Program artystyczny z okazji Dni Kołobrzegu pn. „Posłuchaj jak morze do siebie 
coś gada”, który odbył się w dniu 24.05.2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury. 
Historia Kołobrzegu została opowiedziana piosenką i tańcem. W projekt 
zaangażowanych było 30 osób oraz Chór „Cantabile”. 

25 000,00 

63 Związek Sybiraków Koło 
Terenowe w Kołobrzegu  
 

III Zlot Integracyjny Sybiraków w dniach 13-15.09.2019 r., na który złożyły się: 
uroczystości przy pomniku „Golgota Wschodu”, podsumowanie konkursu 
plastycznego „Nasze drogi do wolnej Polski”, program artystyczny, wystawa 
mobilna. W Zlocie udział wzięli przedstawiciele Kół Sybiraków z Koszalina, 
Trzebiatowa, Gryfic, szczecina i Kołobrzegu. Członkowie kołobrzeskiego Koła 
Związku Sybiraków odbyli spotkania (tzw. Lekcje żywej historii) w kołobrzeskich 
szkołach, opowiadając o losach zesłańców polskich.  

5 000,00 
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64 Związek Sybiraków Koło 
Terenowe w Kołobrzegu  
 

Zadanie pn. „Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków” polegało na wyposażeniu 
pocztu sztandarowego Koła Związku Sybiraków w 3 komplety umundurowania 
nawiązującego do umundurowania żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z okresu 
II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich.  

5 000,00 

65 Związek Sybiraków Koło 
Terenowe w Kołobrzegu  

Dotacja na organizację uroczystości jubileuszowych z okazji 30-lecia Koła 
Terenowego Związku Sybiraków w Kołobrzegu, które odbyły się w dniach 17 – 
18.05.2019 r. Oprócz części patriotycznej została zorganizowana część artystyczna 
w Regionalnym Centrum Kultury wraz z i prezentacją filmu przygotowanego przez 
uczniów ZS im. H. Sienkiewicza pt. „30 lat minęło”.  

7 000,00 

66 Stowarzyszenie OpenLab 
Kołobrzeg  

Festiwal „Dźwięki w przestrzeni” – to zadanie, które odbyło się w czerwcu                       
w różnych miejscach miasta (ul. Mariacka, molo, park przy ul. J. Frankowskiego, 
teren przy hali „Łuczniczka”). Złożyły się na nie warsztaty muzyczne dla dzieci ze 
szkół podstawowych nr 3 i nr 5 oraz z przedszkoli niepublicznych i dzieci 
nieuczęszczających do przedszkoli, a także koncerty 3 zespołów i kiermasz 
Kołobrzeskiego Klubu Kolekcjonera. 

7 987,41 

67 Stowarzyszenie Artystów – 
Grupa Kołobrzeg  

Projekt pn. „W trzecim wymiarze”  to warsztaty rzeźbiarskie dla członków 
Stowarzyszenia Artystów – Grupa Kołobrzeg, które odbyły się w maju i czerwcu 
2019 r. . Artyści pracowali nad rzeźbą „Konik Morski”. Warsztaty połączone były              
z wykładem i prezentacją różnych technik rzeźbiarskich.  

4 000,00 

68 Fundacja Nauka dla 
Środowiska  

Zadanie pn. Good Vibe Festiwal 2019 r. został zrealizowany w dniach 1 -
30.09.2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu i w Filharmonii 
Koszalińskiej. Dotacja objęła realizację festiwalu w Kołobrzegu, podczas którego 
zaprezentowały się zespoły z Polski i Niemiec (debiutujący młodzi wykonawcy). 

10 000,00 

69 Stowarzyszenie Ognisko 
Baletowe 

V Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe Kołobrzeg 2019 odbyły się w 
Regionalnym Centrum Kultury w dniach 5 – 7 kwietnia 2019 r. Złożyły się na nie 
lekcje tańca klasycznego, eliminacje zespołów, do których przystąpiło ok. 400 
uczestników w wieku od 7 do 18 lat z Polski i Niemiec oraz prezentacja laureatów             
i specjalna jubileuszowa Gala Gwiazd Baletu. Wydarzenie uświetnili tancerze  
Opery Narodowej  Warszawie, Opery Narodowej w Gruzji, Teatru Wielkiego           
w Poznaniu i Opery Wrocławskiej.  

13 000,00 

70 Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Wojciecha  

„Bal Wszystkich Świętych” to zadanie, które zostało zorganizowane dla dzieci, by 
poprzez zabawę poznawały polskie tradycje narodowe i religijne. Udział wzięło 40 
uczniów i przedszkolaków. Projekt odbył się w dniu 31.10.2029 r. w Szkole 
Podstawowej nr 6. 

2 000,00 
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RAZEM 

 
277 706,71 

 

 
 

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

Tabela Nr 6 

L.p. Podmiot Przeznaczenie dotacji 
 

Kwota 

a. 1 
1 

Miejski Klub Piłkarski 
 „Kotwica Kołobrzeg” 

Klub przeznaczył dotację na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem               
w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. W rundzie  wiosennej 2018/2019  klub rozegrał 
17 meczów ligowych (8 spotkań na boisku MOSIRu w Kołobrzegu i 9 
„wyjazdowych”). Podobnie było  w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 – łącznie 
rozegrano 17 spotkań ligowych.  I zespół MKP Kotwica, po rundzie jesiennej zajął 4 
miejsce w tabeli III ligi, grupy 2 prowadzonej przez Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej w Poznaniu. Ponadto drużyna brała udział w rozgrywkach Pucharu Polski 
na szczeblu koszalińskim – wygrała dwa mecze i awansowała do rozgrywek 
Pucharu Polski Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. Zespół 
awansował do finału Pucharu ZZPN Szczecin i zajął II miejsce.  
Druga drużyna stanowiąca zaplecze I zespołu seniorów, brała udział                         
w rozgrywkach o mistrzostwo klasy okręgowej, prowadzonej przez Koszaliński 
Związek Piłki Nożnej. W sezonie rundy wiosennej 2018/2019 odbyło się 16 meczów 
ligowych, w tym 8 „u siebie”. Z przyznanej dotacji częściowo pokryto  koszty m.in. 
kontraktów zawodniczych, organizacji meczów,  obozów sportowych,  wynajmu 
obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego, zatrudnienia pracowników –             
w tym wynagrodzenia  trenerów.   

1 148 930,00 
 
 
 
 

2 Miejski Klub Piłkarski 
 „Kotwica Kołobrzeg” 
młodzież 

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 
2019 klub uczestniczył w rozgrywkach mistrzowskich w kategoriach:  junior starszy,  
junior młodszy, liga okręgowa (trampkarz, młodzik),  liga „Żak”, dzieci z roczników 
2012 – 2013. W ramach dotacji dofinansowano  koszty m.in.  wynajmu obiektów 
sportowych,  koszty udziału w  rozgrywkach,  koszty wynagrodzenia kadry 
trenerskiej. W zadaniu uczestniczyło  ok. 185 dzieci. 

129.953,95 
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3 Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Kotwica 50” – 
seniorzy 

Klub uczestniczył w rozgrywkach I ligi koszykówki (męskiej) prowadzonej przez 
Polski Związek Koszykówki. Druga drużyna klubu brała udział w rozgrywkach 
strefowych U-20 organizowanych przez Wielkopolski Związek Koszykówki, przy 
współudziale Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Klub 
przeznaczył dotację na uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. Dofinansowano  
koszty m.in. organizacji meczy ligowych , towarzyskich oraz wyjazdowych, 
kontrakty zawodnicze, opłaty licencyjne,  obsługę meczów, oraz wynajem obiektów 
sportowych.  

669 980,00 

4 Akademia Piłkarska „Kotwica 
Kołobrzeg’ 

Klub w 2019 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 starszy, junior młodszy, trampkarz starszy, trampkarz młodszy, 
młodzik starszy, młodzik młodszy, orlik, „żak”, bambinis. Ogółem w klubie trenowało 
ok. 400 zawodniczek i zawodników. W ramach dotacji pokryto koszty m.in. obsługi 
meczów, wynajmu obiektów sportowych,  zakupu sprzętu sportowego, utrzymania 
biura,  zatrudnienia pracowników – w tym trenerów. 

279 993,00 

5 Akademia Piłkarska „Kotwica 
Kołobrzeg’ – sekcja kobiet 

Zadanie publiczne dotyczyło udziału w rozgrywkach: II ligi kobiet sezonu 2018/2019 
– grupa wielkopolska – awans do I ligi, oraz I ligi kobiet sezonu 2019/2020 – grupa 
północna. Ponadto klub uczestniczył w wielu turniejach sparingowych i obozie 
sportowym. Dotację przeznaczono m.in. na koszty zatrudnienia, koszty obsługi 
meczów, koszty zakupu sprzętu sportowego, wynajmu obiektów sportowych, koszty 
utrzymania biura. 

154 820,00 

6 Ludowy Klub Sportowy  
„Viking” 

Zadanie dotyczyło szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki, 
taekwon-do, kick-boxing, Muay Boran. Klub przeznaczył dotację w całości                   
na wynajem obiektów sportowych, niezbędnych do realizacji celów zadania 
publicznego.  

4 000,00 

7 Kołobrzeski  Międzyszkolny 
Klub Lekkoatletyczny  
„Sztorm” 

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. Zajęcia   prowadzono  w czterech grupach 
treningowych  po opieką  czterech  trenerów. W realizacji zadania  uczestniczyło 90 
zawodników w grupach młodzieżowych oraz 14 seniorów.   

109 971,83 
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8 Kołobrzeskie Stowarzyszenie 
Łuczników „Mewa” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w łucznictwie. Częściowo 
pokryto  koszty m.in. udziału w zawodach,  wynagrodzenia  trenerów, zakupu 
sprzętu sportowego, organizacji zgrupowania szkoleniowego, wynajmu obiektów 
sportowych. 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. 

99 956,00 

9 Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Kotwica 50” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce 
uczestnicząc w rozgrywkach wg kalendarza ZOZKosz. Dofinansowano  koszty 
m.in. organizacji imprez, wynagrodzenia trenerów oraz wynajmu obiektów 
sportowych.  W zajęciach prowadzonych przez 5  trenerów   uczestniczyło 89 
zawodników w kategoriach: U 14, U,16 U 18 i U 20 oraz  grupach dziewcząt U13               
i U 14. 

107 703,08 

10 Uczniowski Klub Sportowy  
 „Zapasy Kołobrzeg” 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach. 
Dofinansowano  koszty m.in. na  wynagrodzenia  trenerów oraz  wynajmu obiektów 
sportowych.  

44 950,00 

11 Uczniowski Klub Sportowy 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
”Powiat Kołobrzeski” 

Klub przeznaczył dotację na udział w rozgrywkach ligowych m.in. 
Zachodniopomorskiego  w kat.  Mini siatkówka dziewcząt, młodziczki ,młodzicy, 
kadetki, kadeci, junior, III liga mężczyzn, II liga mężczyzn, międzypowiatowa liga 
piłki siatkowej dziewcząt. Dofinansowano m.in. koszty wynajmu obiektów 
sportowych, koszty uczestnictwa w rozgrywkach ligowych, koszty wynagrodzenia 
kadry trenerskiej i księgowej obsługującej zadanie publiczne.  

50 000,00 
 

12 Uczniowski Klub Sportowy 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
”Powiat Kołobrzeski 

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, m.in. Biurowe i opiekę 
instruktora.  W zajęciach szachowych prowadzonych przez  1 instruktora 
uczestniczyło 20 osób. Ogółem szachiści sekcji szachowej w 2019 roku wzięli 
udział w 12 turniejach, zdobywając dwa medale.  

4 000,00 

13 Kołobrzeski Szkolny Związek 
Sportowy 

Klub przeznaczył dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie  wielu imprez 
sportowych m.in. Licealiady  w biegach przełajowych, lekkoatletyce, pływaniu, 
sztafetach biegowych, koszykówce, piłce siatkowej, piłce nożnej, piłce ręcznej, 
tenisie stołowym, zgodnie z harmonogramem Szkolnego Związku Sportowego. 
Zorganizowano i  przeprowadzono wiele imprez sportowych. Sfinansowano: m.in. 
wynagrodzenie organizatorów,  opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, 
wynajem obiektów sportowych, puchary, nagrody, medale. 

39 880,00 
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14 Miejski Klub Pływacki 
Kołobrzeg 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu z rocznika 
2002 – 2011.  Szkoleniem objętych było łącznie 61 uczestników. W zadaniu 
dotowanym z budżetu miasta zaangażowanych było 8 osób, w tym 4 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 26  zawodach i turniejach centralnych zdobywając łącznie 231 medali:                  
z czego 85 złotych, 66 srebrnych i 80 brązowych.  
6 medali oraz  26 zawodach  okręgowych zdobywając 217 medali. W zajęciach 
prowadzonych przez  4 trenerów  uczestniczyło 52 zawodników.   

75 000,00 

15 Klub Strzelecki Kołobrzeg Klub przeznaczył dotację na szkolenie w zakresie  strzelectwa sportowego  oraz 
udział  w 67 imprezach  różnej rangi . Dofinansowano  koszty m.in. uczestnictwa w 
zawodach, zakupu sprzętu oraz wynajmu strzelnicy.  

15 000,00 

16 Klub Sportowy „Szczerek 

Fight Team” Kołobrzeg 

Klub przeznaczył dotację na pokrycie części kosztów wynajmu Sali, zakupu sprzętu 
sportowego, uczestnictwo w zawodach oraz wynagrodzenie trenerskie i księgowej. 
Zawodnicy uczestniczyli w zawodach i turniejach  brazylijskim jiu-jitsu oraz                       
w zapasach.  

35 000,00 

17 KYOKUSHIN KARATE 
KOŁOBRZEG BUNTAI 

Klub przeznaczył dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki. 
Dofinansowano koszty wynajmu obiektów sportowych oraz udział w zawodach                 
i szkoleniach. Klub brał udział w wielu  zawodach organizowanych m.in. Berlinie, 
Resku, Limanowej, Sieradzu, Szczecinie, Koszalinie oraz WOM  w Szczecinie 
zdobywając łącznie 42 medale: 14 złotych, 16 srebrnych i 22 brązowych. Zajęcia               
w klubie dla 42  zawodników prowadzone były przez  trzech  wykwalifikowanych  
trenerów. 

15 000,00 

18 Akademia Akrobatyki  
La Passion 

Klub przeznaczył dotację na częściowe pokrycie kosztów wynajmu Sali 
gimnastycznej, udział w zawodach, wynagrodzenie szkoleniowców, licencje 
klubowe i badania lekarskie zawodników, zakup sprzętu sportowego i organizację 
obozu sportowego. Klub uczestniczył w WOM, gdzie w zespołach zajął pierwszą 
lokatę. W zajęciach uczestniczą 23 osoby w klasie III sportowej i Youth. Liczba 
zawodników w klasie młodzik to 30 osób, oraz 20 dzieci w grupie poczatkującej. 
Zespoły przygotowują dwie trenerki, oraz instruktor tańca i baletu.  

13 000,00 

19 Klub Tenisa Stołowego Klub przeznaczył dotację na częściowe pokrycie kosztów organizacji turniejów, 
wynajem obiektów sportowych, oraz zakup sprzętu sportowego. Klub uczestniczył 
w rozgrywkach IV oraz V ligi . W klubie trenuje 39 zawodników pod opieką 

7 991,35 
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wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.  
 

20 Kołobrzeskie Towarzystwo 
Cyklistów 

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 2019 roku KTC liczyło 35 członków w wieku powyżej 18 lat, 42 
członków (dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat uprawiających kolarstwo).  

19 960,00 

21 Jacht Klub Morski „Joseph 
Conrad” 

Klub przeznaczył dotację na dofinansowanie organizacji  XL Regat Srebrny Dzwon, 
częściowy zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie jednostek pływających, zakup 
materiałów eksploatacyjnych, koszty administracyjne.  

4 000,00 

22 Szkoła Taekwondo 
HOSINSUL Kołobrzeg  
 

Celem zadania była organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z ternu 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.  

5 985,08 

23 Klub Sportów 
Gimnastycznych 
ACROSPORT 

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. Przyznane wsparcie klub wykorzystał 
na wynajem hali i wynagrodzenie trenera.  

6 000,00 

24 Zespół Szkół Taekwondo  
ITF 

Dofinansowanie klub przeznaczył na koszty wynajmu obiektów sportowych oraz 
organizację i udział w zawodach. Zawodnicy brali udział w zawodach rangi 
krajowej, jak i międzynarodowej, w tym: Mistrzostwach Świata Plovdiv w Bułgarii, 
Mistrzostwach Europy Rimini we Włoszech, Pucharze Europy Nymburk                        
w Czechach, Międzynarodowych Mistrzostwach Moravian Cup w Czechach, 
Pucharze Pomorza. 

6 000,00 

25 Nadmorski Basket Amatorski Stowarzyszenie przeznaczyło dotację na  rozgrywki amatorskiej koszykówki. 
Częściowo pokryto  koszty m.in. wynajmu obiektów sportowych oraz opłat 
sędziowskich, zakup sprzętu, puchary i nagrody. W rozgrywkach  brało udział              
ok. 64 zawodników. 

12 500,00 

                                                                                                                                                                                        RAZEM 3 059 574,29 
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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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V. Podsumowanie 
 

1. W 2019 roku z Miastem aktywnie współpracowały 74 organizacje pozarządowe. 
Zawarto z nimi 96 umów na realizację zadań publicznych. Na zadania realizowane 
przez organizacje pozarządowe zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 
3 900 000,00 zł, z których wydatkowano 3 857 707,28 zł, co stanowiło 98,92 % 
zaplanowanych środków. 
 

2. Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2019 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 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. 

 
3. Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2019 realizację zadań 

publicznych wraz z dotacją na ten cel na podstawie ustawy o sporcie oraz uchwały  
Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, 
przedłożyły sprawozdania z ich realizacji. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


