
ZARZĄDZENIE NR 57/21 
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 13 maja 2021 r. 

w sprawie zasad współorganizacji zadań własnych w zakresie kultury, kultury 
fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych, w których Miasto Kołobrzeg 

jest partnerem (współorganizatorem). 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2  pkt 19 Zarządzenia Wewnętrznego  
Nr 112/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady, na podstawie których Miasto Kołobrzeg może być 
współorganizatorem zadań własnych w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony 
zdrowia i spraw społecznych. 

§ 2. Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe i inne podmioty, 
w szczególności jednostki, o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, 
osoby prawne. 

§ 3. 1. Wnioski stanowić będą podstawę do ułożenia projektu Kalendarza Imprez 
realizowanych w ramach zadań własnych. 

2. Kalendarz Imprez zatwierdza Prezydent Miasta Kołobrzeg. 
§ 4. Wnioskowanie o współorganizację przedsięwzięcia 
1. Współorganizacja może dotyczyć pojedynczych zadań, np. koncertów, przedstawień 

teatralnych, zawodów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, wieczorków poetyckich, 
wyjazdów połączonych z występem artystycznym, konkursów, happeningów, itp. 

2. Współorganizacja może dotyczyć zadania składającego się z większej liczby 
wydarzeń, które muszą zostać zrealizowane nie później niż do końca roku, na który 
wnioskowano o współorganizację. 

3. Wnioskowane zadanie nie może być imprezą masową, w rozumieniu ustawy 
o organizacji imprez masowych 

4. Współorganizacja zadania nie może dotyczyć zakupu sprzętu oraz wyposażenia 
przeznaczonego na cele wnioskodawcy. 

5. O współorganizację zadania nie mogą ubiegać się podmioty komercyjne, partie 
polityczne, przedsiębiorstwa prywatne oraz osoby fizyczne. 

6. Wnioski o współorganizację zadania winny być składane w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego ustalenie budżetu na rok następny, w jednej z dwóch form: 
1) korespondencyjnie, na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

78 –   100 Kołobrzeg; 
2) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg (ul. Ratuszowa 12). 

7. Wzór wniosku o współorganizację określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
8. W przypadku złożenia wniosku na nieprawidłowym formularzu lub błędów we wniosku, 

Wnioskodawca może być wezwany do jego poprawienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania. 

9. Wniosek, który nie zostanie złożony w terminie określonym w ust.6 bądź nie zostanie 
poprawiony zgodnie z ust. 8, pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
11. Decyzję o współorganizacji zadania podejmuje Prezydent Miasta Kołobrzeg. 
12. Podejmując decyzję w sprawie współorganizacji zadania Prezydent Miasta Kołobrzeg 

bierze pod uwagę następujące kryteria: 
1) zgodność zadania z planami i politykami Miasta Kołobrzeg; 
2) celowość realizacji zadania; 
3) adekwatność zadania; 
4) wkład finansowy Wnioskodawcy; 
5) zaangażowanie Wnioskodawcy w realizację poprzednich zadań, o ile wystąpiły; 
6) dotychczasową współpracę z Miastem Kołobrzeg, o ile wystąpiła. 

13. Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg jest ostateczna i Wnioskodawcy 
nie przysługuje  od niej odwołanie. 

14. Odmowa współorganizacji zadania nie wymaga uzasadnienia. 
15. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie współorganizacji zadania 

najpóźniej w terminie 14 dni od momentu podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg 

16. W przypadku zadania cyklicznego pozytywna decyzja o współorganizacji 
przyznawana jest tylko na jedną edycję. 

§ 5. Warunki współorganizacji zadania 
1. Zadania powinny być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 
2. Współorganizacja opiera się na udziale obu stron zadania w kosztach i obowiązkach 

organizacyjnych. Udział finansowy Miasta Kołobrzeg może wynieść maksymalnie 50% 
kosztów zadania. 

3. Zadeklarowana wysokość zaangażowania finansowego może różnić się od  
wnioskowanej przez Wnioskodawcę. 

4. Liczba decyzji o współorganizacji zadania przez Miasto Kołobrzeg zależy od wysokości 
środków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Kołobrzeg. 

5. Prezydent Miasta Kołobrzeg może wyrazić zgodę na udzielenie wsparcia 
organizatorowi, np. poprzez ufundowanie nagród czy współfinansowanie kosztów 
organizacyjnych. 

6. W przypadku podjęcia przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg decyzji o współorganizacji 
zadania, zostanie zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg 
a Wnioskodawcą, określające zasady współorganizacji i zakres merytoryczny. 

7. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
8. W ramach zawartego porozumienia Wnioskodawca jest zobowiązany do 

zamieszczenia w materiałach promocyjnych zadania (plakatach, programach, katalogach, 
zaproszeniach, itp.) zapisu: „Zrealizowano w ramach współorganizacji z Gminą Miasto 
Kołobrzeg” i podania tej informacji do publicznej wiadomości. 

9. Wykorzystanie w materiałach promocyjnych zadania loga Miasta Kołobrzeg wymaga 
uzyskania odrębnej zgody zgodnie z zasadami wykorzystania znaku do celów 
niekomercyjnych zamieszczonymi na stronie Miasta Kołobrzeg. 

§ 6. Rozliczenie realizacji zadania 
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1. W przypadku niespełnienia warunków współpracy zawartych w porozumieniu 
Prezydent Miasta Kołobrzeg może odstąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty 
realizacji 
w całości lub w części, od współorganizacji zadania. 

2. Jeśli z przyczyn niezależnych od Stron, zadanie nie zostanie zrealizowane w terminie 
3 miesięcy od pierwotnie planowanego terminu realizacji zadania, nie później jednak niż 
w terminie do końca roku, na który wnioskowano o współorganizację, to Porozumienie 
o współorganizacji ulega rozwiązaniu. 

3. Zadania współorganizowane przez Miasto Kołobrzeg na podstawie niniejszego 
zarządzenia, nie mogą być dodatkowo współfinansowane przez Miasto Kołobrzeg 
w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Prezydenta 
Miasta Kołobrzeg. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 czerwca 
2008 r. w sprawie realizowania zadań własnych z zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w których miasto Kołobrzeg jest partnerem 
(współorganizatorem). 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych. 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 
 

   

Prezydent Miasta 
 
 

Anna Mieczkowska 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/21 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
z dnia 13 maja 2021 r. 

WNIOSEK 

o współorganizację realizacji zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej  
i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych dofinansowanego z budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg na rok …………….. 
DOTYCZY: Wydział Edukacji Kultury i Sportu/ Wydział Spraw Społecznych* 
(*właściwe podkreślić) 

 Pełna nazwa Wnioskodawcy:  
 Aktualny adres/ telefon/ e-mail:  
 NIP  
 KRS/ lub wypis z innej 

ewidencji 
 

 Osoba/ osoby upoważnione do 
reprezentowania 
Wnioskodawcy i sprawowana 
funkcja 

 
 
 

 Osoba do kontaktu (imię  
i nazwisko, tel., e-mail) 

 
 
 

 Nazwa zadania   
 

 Krótki opis zadania, w tym jego 
zasięg i wskazanie docelowej 
grupy odbiorców 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cele zadania   
 
 
 
 

 Planowany termin i miejsce 
realizacji zadania 

 
 
 

 Forma powiadomienia opinii 
publicznej o współorganizacji 
zadania przez Miasto Kołobrzeg 

 
 
 
 
 

 Całkowity koszt zadania wraz  
z preliminarzem  
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 Zakres oczekiwanej pomocy 
(należy wskazać kwotę/ kwoty  
i jej/ich przeznaczenie) 

 
 
 
 
 
 
 

 Czy zadanie było 
współorganizowane przez 
Miasto Kołobrzeg? (Jeśli tak, to 
należy podać rok i kwotę 
dofinansowania). 

 
 
 
 
 
 
 

 Czy Wnioskodawca 
organizował zadania z zakresu 
kultury, kultury fizycznej  
i sportu, ochrony zdrowia  
i spraw społecznych? (Jeśli tak, 
to należy podać, jakie to były 
zadania i kiedy zrealizowane). 

 

UWAGA 
1. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg lub przesłać 

na adres Urzędu Miasta Kołobrzeg (ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg). 
……………………………………    …………………………………… 
 Data   Czytelny podpis Wnioskodawcy 
i pieczątka
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/21 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
z dnia 13 maja 2021 r. 

POROZUMIENIE O WSPÓŁORGANIZACJĘ 
REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIASTO KOŁOBRZEG 

zawarte w dniu ........................ w Kołobrzegu pomiędzy: 
Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu (78 – 100), 
NIP 671 16 98 541, zwaną dalej Współorganizatorem, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………... 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą …………………………………………………………….., reprezentowanym  
przez: 
………………………………………………………..…………………………………………… 
zwanym dalej Organizatorem. 
§ 1. Strony Porozumienia zobowiązują się do wspólnej organizacji zadania pod nazwą 
…………………………………………………………………………………………………, 
które odbędzie w ……………………………………………………………………………. 
w terminie ………………………………… 
§ 2. 1. W ramach realizacji zadania określonego w §1 Organizator zobowiązuje się do: 

1) koordynowania działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem zadania; 
2) umieszczenia w materiałach promocyjnych zadania (plakatach, programach, katalogach, 

zaproszeniach, itp.) zapisu: „Zrealizowano w ramach współorganizacji 
z Gminą Miasto Kołobrzeg” i podania tej informacji do publicznej wiadomości; 

3) wykonania następujących czynności: 
a) ……………………………………………………………………………………….. 
b) ……………………………………………………………………………………….. 
c) ……………………………………………………………………………………….. 
2. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych 

wymaganych do zorganizowania zadania. 
§ 3. 1. W ramach realizacji zadania określonego w §1 Współorganizator zobowiązuje 

się do: 
1) ……………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………………………….. 

2. Współorganizator oświadcza, że pokryje koszty zadań określonych w ust. 1, na które 
zabezpieczył środki finansowe w planie wydatków budżetowych Dział ….. Rozdział ….. 
§ …….. w wysokości ………………brutto. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D8CD3F2D-83FC-427A-8E7A-8744F8665952. Przyjęty Strona 1



§ 4. 1. Współorganizator może obciążyć Organizatora karą umowną w wysokości 10% 
wartości określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, wówczas gdy Organizator odstąpi od Porozumienia, 
nie wykona lub nienależycie wykona którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszym 
porozumieniu. 

2. W przypadku niespełnienia warunków współpracy zawartych w porozumieniu 
Współorganizator może odstąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty realizacji 
w całości lub w części od współorganizacji zadania. 

§ 5. 1. Współorganizator jest administratorem danych osobowych pozyskanych w celu 
zawarcia i wykonania niniejszego Porozumienia, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem 
strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/   

§ 6. 1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem 
natychmiastowym, sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Współorganizatora 
w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem lub innymi przepisami, o których mowa 
w § 5 ust. 1. 

2. Strony nie będą rościć względem siebie żadnych roszczeń w przypadku niewywiązania 
się z warunków umowy z powodu działania siły wyższej (np. pożar, powódź), bądź 
zaistnienia sytuacji losowych nie zawinionych przez żadną ze Stron. 

§ 7. 1. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszego 
Porozumienia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Współorganizatora .  

2. Organizator oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego Porozumienia, a w 
szczególności jej przedmiot, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 
ustawy. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10. Porozumienie zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Organizatora, dwa egzemplarze dla Współorganizatora. 

Organizator      Współorganizator
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Uzasadnienie

1. Aktualizacja Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad
współorganizacji zadań własnych w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony
zdrowia i spraw społecznych, w których Miasto Kołobrzeg jest partnerem
(współorganizatorem).

W obecnym projekcie Zarządzenia uszczegółowiono zasady współorganizacji,
wskazując m.in. kto może być wnioskodawcą, co może stanowić przedmiot
współorganizacji, jakie są obowiązujące warunki otrzymania dofinansowania. Ponadto
wprowadzono nowy wzór wniosku i porozumienia o współorganizację. Wejście w życie
Zarządzenia powinno nastąpić z dniem 1 września, by podmioty składały wnioski do
budżetu na rok 2022 na nowych warunkach.

2. Regulacja dotyczy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz Wydziału Spraw
Społecznych.

3. Konsultacje społeczne nie były konieczne.

4. Na podstawie wniosków składanych do budżetu Miasta powstaje Kalendarz Imprez
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych, jako
jeden z elementów projektu budżetu. Pozwala to na zaplanowanie stosownych środków
finansowych na realizację Kalendarza Imprez, po zatwierdzeniu przez Prezydenta
Miasta Kołobrzeg.
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