
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 
do projektu Rocznego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 

oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły

Lp Podmiot zgłaszający Propozycja zadania priorytetowego oraz 
szacunkowy koszt jego realizacji (zł)

Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko Urzędu Miasta Piły

1 Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków  
Koło w Pile

Bezpłatne  badanie  glukozy,  wzroku  i  słuchu. 
Spotkania  integracyjne  dla  chorych  na 
cukrzycę.

Szacunkowy koszt realizacji: 2 000 zł

W Pile na cukrzycę choruje ok. 3000 mieszkańców u wielu innych jeszcze nie jest  
zdiagnozowana.
Gdyż choroba rozwija się podstępnie niszczy organizm.

Zgłoszone  zadanie  mieści  się w  ramach  priorytetowego  zadania 
publicznego  INNE  ZADANIA  PUBLICZNE  w  pozycji
2.  „Przeprowadzenie  kampanii  społecznej  w  zakresie  profilaktyki 
chorób i promocji zdrowia”.

2 Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków  
Koło w Pile

Dofinansowanie dla 20 członków koła do 14-
dniowego  turnusu  rehabilitacyjnego
w Ustroniu Morskim.

Szacunkowy koszt realizacji: 15 000 zł

Członkowie naszego stowarzyszenia to chorzy z niskimi rentami lub emeryturą. 
Wystarcza to na skromną egzystencję. Turnus rehabilitacyjny to szansa: integracji, 
nauczenia się zdrowego trybu życia, ćwiczeń wysiłkowych. 

Propozycji nie uwzględniono.
Działania  związane  z  integracją  społeczną  mieszkańców  miasta 
wspierane są w ramach priorytetowego zadania publicznego INNE 
ZADANIA  PUBLICZNE,  w pozycji  4.  „Wspieranie  inicjatyw na  rzecz 
integracji lokalnej społeczności.”

Turnusy  rehabilitacyjne  mogą  być  dofinansowywane  ze  środków 
PFRON.  Zainteresowani  uzyskaniem  dofinansowania  do  udziału
w turnusie rehabilitacyjnym w ramach środków PFRON mogą złożyć 
wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3 Polski Związek 
Wędkarski Koło 
„Philips”, Piła

Budowa wiaty  wypoczynkowej  na  półwyspie 
Zalewu Koszyckiego.

Szacunkowy koszt realizacji: 20 000 zł

Zalew Koszycki  jest  miejscem wypoczynku mieszkańców Piły oraz  popularnym 
łowiskiem wędkarskim, w tym miejscem wielu zawodów wędkarskich. Półwysep 
jest  pozbawiony  jakiejkolwiek  infrastruktury  turystycznej,  budowa  wiaty 
umożliwi więc lepszą organizację imprez, w tym będzie bazą dla szkolenia dzieci 
i młodzieży.

Propozycji nie uwzględniono. 
Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 
2016  rok  nie  przewiduje  udzielania  dotacji  inwestycyjnej 
organizacjom  pozarządowym  na  dofinansowywanie  zadań 
inwestycyjnych związanych z realizacją zadań publicznych.
Propozycja   do  realizacji  poza  programem  współpracy
z organizacjami pozarządowymi. 
Zadanie  zgłoszone  i  poddane  głosowaniu  w  ramach  pilskiego 
budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

4 Stowarzyszenie 
Centrum 
Wolontariatu w Pile

Promocja  wolontariatu,  szkolenie 
wolontariuszy  oraz  pośrednictwo  pracy 
wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej.

Szacunkowy koszt realizacji: 13 000 zł

Kontynuacja  działań  w  zakresie  utrzymania  Biura  Pośrednictwa  Pracy  dla 
Wolontariuszy  i  osób  potrzebujących  ich wsparcia,  promocja  wolontariatu we 
wszystkich środowiskach.

Zadanie realizowane jest od kilku lat.
Zostało  już  zaplanowane  i  ujęte  we  wstępnym  katalogu 
priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu 
współpracy na 2016 rok, POMOC SPOŁECZNA, pozycja 7. „Promocja 
wolontariatu,  szkolenie  wolontariuszy  oraz  pośrednictwo  pracy 
wolontariuszy z zakresu pomocy społecznej”.
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5 TPD Koło Przyjaciół 
Dzieci z Cukrzycą, 
Piła

Badanie dna oka dla osób chorych na cukrzycę 
(maj 2016 r.)

Szacunkowy koszt realizacji: 3 000 zł

Systematycznie  wykonywane  badania  skrinningowe  prowadzą  do  wczesnego 
wykrycia  zmian  na  dnie  oczu  (retinopatii)  i  skierowanie  pacjenta  do  leczenia 
specjalistycznego.

Zgłoszone  zadanie  mieści  się w  ramach  priorytetowego  zadania 
publicznego  INNE  ZADANIA  PUBLICZNE  w  pozycji
1.  „Przeprowadzenie  kampanii  społecznej  w  zakresie  profilaktyki 
chorób i promocji zdrowia”

6 TPD Koło Przyjaciół 
Dzieci z Cukrzycą, 
Piła

Badanie poziomu glukozy, ciał ketonowych, 
hemoglobiny glikowanej, analiza masy i składu 
ciała, konsultacje diabetologiczne i 
dietetyczne (listopad 2016 r.)

Szacunkowy koszt realizacji:  2 500 zł

Wczesne wykrywanie cukrzycy i zapobieganie powikłaniom. Zgłoszone  zadanie  mieści  się w  ramach  priorytetowego  zadania 
publicznego  INNE  ZADANIA  PUBLICZNE  w  pozycji
1.  „Przeprowadzenie  kampanii  społecznej  w  zakresie  profilaktyki 
chorób i promocji zdrowia”

7 Polski Związek 
Działkowców
Okręgowy Zarząd
w Pile

Lekcje  przyrody,  biologii  dla  uczniów  szkół 
podstawowych i przedszkolaków.

Szacunkowy koszt realizacji: 1 000 zł

Prezentacja  roślin:  kwiatów,  warzyw,  owoców  w  wybranych  Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych na terenie  Piły.  Realizacja  w porozumieniu ze szkołami
i przedszkolami. Termin realizacji: maj-czerwiec, wrzesień-październik.

Propozycja uwzględniona. 
Wprowadzono nowe zadanie do priorytetowych zadań publicznych 
GOSPODARKA KOMUNALNA, w skorygowanym brzmieniu: „Edukacja 
ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów 
działkowych  w  Pile”.  Przyjęto  na  realizację  kwotę  proponowaną 
przez WGKiM w wysokości  5 000 zł.

8 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze 
Oddział w Pile 
im. Henryka 
Kamińskiego

Proponujemy dodać do zadań priorytetowych 
realizowanych  w  programie  współpracy  na 
2016  rok  zadanie  w  obszarze  „TURYSTYKA
i  KRAJOZNAWSTWO”,  wskazane  w  pilskich 
programach  współpracy  w  Rozdziale  III. 
ZAKRES  PRZEDMIOTOWY  WSPÓŁPRACY
w punkcie 2, podpunkcie 12.

Proponowana  nazwa  zadania:  Wspieranie 
turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  organizacja 
imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Szacunkowy koszt realizacji: 50 000 zł

Miasto Piła ma ogromny potencjał przyrodniczy i turystyczny. W ostatnich latach 
władze  miasta  starają  się  go  wykorzystywać  budując  nową  atrakcyjną 
infrastrukturę  turystyczną  i  rekreacyjną,  otwierając  miasto  na  rzekę  Gwdę
i  wprowadzając  nową ofertę  typu  –  tramwaj  wodny,  smocze  łodzie,  siłownie 
zewnętrzne,  atrakcyjne  place zabaw,  ogólnodostępna  infrastruktura  rowerowa
i rekreacyjna.
Atrakcyjność naszego miasta i wzrost jakości życia mieszkańców miasta podnosi 
również budowa produktu pn. Pilska strefa aktywności.
Obok efektów twardych, do wykorzystania posiadanego potencjału, potrzebne są 
działania  miękkie mające na celu aktywizację lokalnej  społeczności,  pokazanie 
nowych  możliwości  aktywnego  życia,  budujące  również  tożsamość  lokalną 
mieszkańców.  Przekonanie  różnych  grup  społecznych  do  zachowań 
propagujących  zdrowy  styl  życia  poprzez  aktywny  wypoczynek  oraz 
propagowanie turystyki i krajoznawstwa jest bardzo potrzebne w Pile. Przez lata 
nie było wsparcia wprost turystyki i rekreacji, dlatego proponuję dodać zadanie  
w tym obszarze życia społecznego. Jestem przekonana, że zachęci  to mniejsze
i większe organizacje do intensyfikacji działań w zakresie turystyki i rekreacji.
W  ramach  ww.  proponujemy  m.in.  realizację  zadań  wspierających  rozwój 
turystyki  i  krajoznawstwa  i  propagujących  aktywny  styl  życia,  w  tym  poprzez  
organizację cyklicznych, różnorodnych imprez rekreacyjno-krajoznawczych, wraz
z elementami/wydawnictwami popularyzującymi  aktywny wypoczynek (mapki, 
ulotki itp., Internet).

Propozycja uwzględniona. 
Dodano  nowy  obszar  współpracy  do  zadań  priorytetowych 
TURYSTYKA  I  KRAJOZNAWSTWO  oraz  zadanie  w  ramach  tego 
obszaru  „Wspieranie  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  organizacja 
imprez rekreacyjnych i krajoznawczych”.
Na realizację przyjęto skorygowaną kwotę w wysokości 20 000 zł.
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9 Stowarzyszenie 
Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich 
PISOP, Poznań

Propozycja dodania do programu współpracy 
poniższych form współpracy:

a) małe granty – forma określona w art. 19a 
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie  dopuszcza  możliwość 
przekazania środków organizacji pozarządowej 
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
poprzez  zlecenie  im  zadania  publicznego
z pominięciem ogłaszania otwartego konkursu 
ofert.  Warunkiem  jest  realizacja  zadania
\w  okresie  90  dni,  na  co  można  otrzymać 
maksymalnie  10  tys.  zł.  Organizacje  bardzo 
często  potrzebują  stosunkowo  niewielkich 
kwot do zrealizowania jednorazowych działań, 
którym trudno konkurować z innymi ofertami 
składany  mi  w  konkursach  z  uwagi  na  ich 
większy  charakter.  Możliwość  zlecania  zadań 
poprzez tzw. „małe granty” wspiera realizacje 
małych  projektów,  a  także  ułatwia  dobycie 
środków,  szczególnie  mniej  doświadczonym 
organizacjom.

Przykładowy zapis:

Zlecanie  zadań  organizacjom  pozarządowym  
oraz  podmiotom określonym w art.  3  ust.  3  
ustawy o działalności i o wolontariacie może  
odbywać  się  z  pominięciem   ogłaszania  
otwartego  konkursu  w  ramach  trybu  
określonego w art. 19a ustawy

Program  współpracy  to  podstawowy  dokument  regulujący  współpracę
z  organizacjami  pozarządowymi.  Ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie  dopuszcza  wiele  form współpracy zarówno finansowych  jak
i pozafinansowych. Niestety wiele programów współpracy zawiera ograniczony 
katalog form współpracy co uniemożliwia współpracę na szerszym polu,  także
z uwagi na brak świadomości lokalnych organizacji pozarządowych.

a)  Tryb  małych  grantów  jako  forma  zlecania  realizacji  zadań 
publicznych  organizacjom  pozarządowym  w  ramach  programu 
współpracy  miasta  Piły  jest  zapisana  w  rocznych  programach
i stosowana od 2011 roku.

b)  regranting  –  forma  polegająca  na  tym,
że  środki  otrzymane  w  formie  dotacji  przez 
jeden  podmiot  tzw.  operatora,
są  przekazywane  w  mniejszych  dotacjach 
innym podmiotom. Regranting to korzyści dla 
urzędu  w  postaci  zmniejszenia  obciążeń 
organizacyjnych  i  ludzkich  związanych
z  przeprowadzeniem  otwartych  konkursów 
ofert,  monitorowaniem  i  rozliczaniem 

b)  Samorząd  Miasta  Piły  bezpośrednio  wspiera  organizacje 
pozarządowe  w  podnoszeniu  aktywności  i  efektywności 
wykorzystania  środków  zewnętrznych,  w  tym  zawierając  umowy
z organizacjami pozarządowymi szkolącymi organizacje pozarządowe 
z terenu miasta Piły i subregionu pilskiego.

Nie przewiduje się zastosowania w programie współpracy na 2016 
rok  regrantingu  jako  formy  rozdzielania  dotacji  ze  środków 
publicznych na realizację zadań publicznych.
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wykorzystania  przyznanych  dotacji  czy 
pomnożenia  środków  przeznaczonych  na 
realizację  zadań  publicznych  dzięki 
potencjalnemu wkładowi ze strony operatora. 
Organizacjom łatwiej jest aplikować o środki,
z  uwagi  na  uproszczone  procedury 
opracowane  przez  operatora.  Zaletą  tego 
rozwiązania  jest  również  możliwość 
aplikowania o środki przez grupy nieformalne. 
Centrum PISOP od dwóch lat realizuje projekt 
w  ramach  regrantingu  rozdzielając  środki 
pochodzące  z  Programu  Funduszu  Inicjatyw 
Obywatelskich.  Przez  ten  czas  przekazaliśmy 
środki  dla  ponad  300  inicjatyw  z  terenu 
województwa  wielkopolskiego.  Dlatego  też
w  przypadku  wątpliwości  związanych  z  tą 
formą  proponujemy  pomoc  merytoryczną 
przy  opracowywaniu  szczegółów.  Informacje 
na temat regrantingu oraz podpowiedzi do jej 
wprowadzenia  można  również  znaleźć
w  poradniku  na  stronie 
www.regranting.filantropia.org.pl

Przykładowy zapis:
Współpraca  finansowa  Gminy
z  Organizacjami  prowadzona  jest  w  formie  
wspierania  lub  powierzania  wykonywania  
zadań publicznych,  w tym  z  wykorzystaniem  
formy  finansowej  w  postaci  regrantingu  
określonego  w  art.  16  ust.  7  ustawy
o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.

c)  Inicjatywa  lokalna  –  forma  współpracy 
pozwalająca  realizować  przedsięwzięcia 
bezpośrednio  przez  mieszkańców  danej 
społeczności  lokalnej  lub  za  pośrednictwem 
organizacji  pozarządowej.  Przedsięwzięcia 
realizowane są razem z jednostką samorządu 
terytorialnego,  mieszkańcy wnoszą ze swojej 
strony  wkład  w  postaci  pracy  społecznej, 

c) Propozycji nie uwzględniono.
Inicjatywa  lokalna  jest  ciekawą  formą  współpracy  jednostek 
samorządu  terytorialnego  z  mieszkańcami.  Samorząd  Miasta  Piły
w  formie  budżetów  obywatelskich  z  powodzeniem  realizuje 
przedsięwzięcia wnioskowane i wybrane w formie głosowania przez 
mieszkańców  miasta.  Na  teraz  współpraca  w  ramach  budżetu 
obywatelskiego  zyskuje  coraz  większe  zainteresowanie 
mieszkańców, budując nowe relacje z samorządem.

4

http://www.regranting.filantropia.org.pl/


Lp Podmiot zgłaszający Propozycja zadania priorytetowego oraz 
szacunkowy koszt jego realizacji (zł)

Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko Urzędu Miasta Piły

rzeczowy  lub  finansowy,  wskazując 
jednocześnie jakiej pomocy oczekują ze strony 
urzędu. Wspólne przedsięwzięcia realizowane 
razem  z  mieszkańcami  wpływają  przede 
wszystkim na integrację lokalnej społeczności 
oraz  przyczyniają  się  do  wykreowania 
wizerunku  urzędu  jako  otwartego  na 
współpracę z mieszkańcami. Warto jest zatem 
wyjść  z  inicjatywą  do  mieszkańców 
proponując  im  wspólne  działania  oraz 
zabezpieczając na ten cel odpowiednie środki 
w jednostkach,  w których te działania  mogą 
być  realizowane  lub  pod  postacią  rezerwy 
celowej.

Przykładowy zapis:
Na  podstawie  wniosku  o  realizację  zadania  
publicznego Gmina może zlecić mieszkańcom  
bezpośrednie  lub  za  pośrednictwem 
organizacji  pozarządowych  realizację  
inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19b ustawy
o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.

d)  Fundusz  wkładów  własnych  –  zachęcamy 
do  opracowania  w  Państwa  samorządzie 
Programu Wkładów Własnych.  W większości 
organizacje  pozarządowe  nie  dysponują 
oszczędnościami, dzięki czemu przekazywanie 
im  środków  na  wkład  własny  pozwoli 
realizować  zadania  bardzo  ważne  dla 
lokalnych  społeczności  z  wykorzystaniem 
środków rządowych (m.in.  Fundusz  Inicjatyw 
Obywatelskich),  funduszy  państw  EOG  (np. 
fundusze norweskie) czy środków prywatnych. 
Fundusz  wkładów  własnych  mógłby  także 
uzupełniać  wkłady  przewidywane  w  ramach 
projektów  unijnych  realizowanych  przez 
organizacje w nowej perspektywie finansowej. 
Reasumując  największą  korzyścią  funduszu 
wkładów  własnych  jest  pozyskanie  dzięki 

d)  Samorząd  Miasta  Piły  bezpośrednio  wspiera  organizacje 
pozarządowe  w  podnoszeniu  ich  wiedzy  i  umiejętności,  w  tym
w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Jednym
z  elementów  szkoleń  jest  rozwijanie  umiejętności  organizacji 
pozarządowych  w  zakresie  wykazywania  zasobów  własnych 
organizacji  (bazy  lokalowej,  kapitału  ludzkiego)  jako  wkładu 
własnego do projektu.

Nie  przewiduje  się  wpisania  do  programu  współpracy
z  organizacjami  pozarządowymi  na  2016  rok  funduszu  wkładów 
własnych jako jednej z form współpracy.
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środkom  samorządowym  przez  organizacje 
pozarządowe  kolejnych  środków  na  rzecz 
inicjatyw kierowanych do mieszkańców.

Przykładowy zapis:
Gmina  może  prowadzić  otwarty  konkurs  na  
wsparcie zadań publicznych skierowanych do  
mieszkańców  Gminy,  przez  Organizacje
w  ramach  programów  finansowanych  ze  
środków pozabudżetowych.

Piła, 07 października 2015 r.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski
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