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Wstęp   
 

 
 

Miasto Gdańsk współpracuje z organizacjami sektora pozarządowego na podstawie 
Programu Współpracy - corocznie opracowywanego i przyjmowanego przez Radę 
Miasta Gdańska a konsultowanego z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
dokumentu. W roku 2010 obowiązywał „Program Współpracy Miasta Gdańska z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010” przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr 
XXXIX/1126/09 w dniu 27 sierpnia 2009 r.  

 

Na podstawie tego dokumentu w roku 2010 Miasto Gdańsk mogło podejmować 
wspólne działania wraz z organizacjami w następujących formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, finansowanych z budżetu 
Miasta Gdańska, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie o pomocy społecznej; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 
realizowanych zadaniach; 

3) opiniowania przez Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów 
aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; 

4) prowadzenia konsultacji poprzez: 
a) plenarne spotkania z organizacjami odbywające się dwa razy w roku; 
b) posiedzenia Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ; 
c)  informator gminny znajdujący się na stronie internetowej www.gdansk.pl 

(dział: „nasze miasto – organizacje pozarządowe – aktualności”) oraz 
www.bip.gdansk.pl (dział „organizacje pozarządowe – aktualności”); 

d) zbieranie opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy; 
e) robocze spotkania organizacji z przedstawicielami Prezydenta 

odpowiedzialnymi za poszczególne obszary zadaniowe,  przynajmniej raz  
w roku; 

f) pracę  wspólnych zespołów tematycznych; 
5) udzielania wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego  

w szczególności poradnictwa i doradztwa; 
6) udzielania pożyczek i dofinansowania wkładu własnego do projektów 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Miasta; 
7) promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku 

organizacji; 
8) udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych  

w celu realizacji zadań organizacji; 
9) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, 

ponadregionalnej i międzynarodowej; 
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10) prowadzenia  bazy danych organizacji działających na terenie Miasta   
Gdańska; 

11) partnerstw; 
12)  wspólnej realizacji przedsięwzięć opisanych w obszarach i zadaniach 

współpracy; 
13) przekazywania organizacjom zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu  

i wyposażenia biurowego. 
 

 

Poniższe sprawozdanie odnosi się do poszczególnych form współpracy Miasta 
Gdańska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców 
Gdańska. Obejmuje więc współpracę wszystkich wydziałów i referatów Urzędu 
Miejskiego, jednostek podległych samorządowi lokalnemu, ponad 1200-tu 
organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Miasta Gdańska w roku 
2010 oraz innych organizacji pozarządowych nie zarejestrowanych na terenie 
Gdańska a działających na rzecz jego mieszkańców.  

 

Na terenie Miasta Gdańsk: zarejestrowanych jest 1173 stowarzyszeń oraz 129 
fundacji (stan na dzień 30.03.2011), w tym: 

-związki stowarzyszeń - 10 
-oddziały stowarzyszeń ( terenowe jednostki organizacyjne ) - 268 
-stowarzyszenia osób fizycznych - 800 
-stowarzyszenia zwykłe - 84 
-stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej - 11 

Rejestr Stowarzyszeń prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich. 
 
Ponadto zarejestrowanych jest 301 stowarzyszeń kultury fizycznej i 9 fundacji 
kultury fizycznej.  Rejestr tych organizacji prowadzi Biuro Prezydenta ds. Sportu i 
EURO 2012. 
 
Liczba organizacji pożytku publicznego na terenie Miasta Gdańsk:  219 (stan na 
31.12.2010 r.) 
 

 

Sprawozdanie podzielono na rozdziały obejmujące współpracę finansową i 
pozafinansową uzupełniając wnioskami i rekomendacjami uzgodnionymi w trakcie 
realizacji wspólnych publiczno – społecznych działań: projektu Skuteczne 
Partnerstwo Lokalne, projektu My Generation, Gdańskiej  Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Współpracę finansową odniesiono do zadań publicznych 
wyszczególnionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873), które były zlecone 
organizacjom.  
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Priorytety współpracy w roku 2010 
 
 
 

Główne cele postawione w Programie Współpracy na rok 2010 ustalone zostały w 
oparciu o działania i kierunki wyznaczone wcześniej w lokalnych dokumentach 
strategicznych z zakresu polityki społecznej, tj. Gdańskiej Strategii Rozwoju Miasta 
Gdańska do roku 2015 oraz Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych do roku 2015. W trakcie ich określania uwzględniono także aktualne 
potrzeby sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnych Gdańska. Kierunki 
działań determinują także przygotowania do UEFA EURO 2012™ oraz ubieganie się 
Miasta Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. W związku z tym, w 
roku 2010 podtrzymano główne cele współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi określone w roku 2009 i były to: 

1) zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych 

2) podniesienie ich skuteczności i efektywności. 

 

Ich rozwinięciem są cele szczegółowe będące wspólnie ustalonymi priorytetami, 
których wdrażanie było najbardziej istotne z punktu widzenia Miasta Gdańska i 
organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców. Były to: 

• kształtowanie postaw obywatelskich, 

• zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w dzielnicach Miasta 
Gdańska, 

• promocja i wspieranie wolontariatu, 

• wzmacnianie pozycji organizacji i ich partnerstw, 

• rewitalizacja społeczna, 

• integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmacnianie 
spójności społecznej. 

 

Realizacja powyższych celów odbywać ma się przy założeniu, iż sukcesywnie 
poprawiana będzie jakość współpracy oraz sposoby realizacji zadań, która to 
dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresów, wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań a także wypracowywanie, ustanawianie oraz przestrzeganie standardów. 

Współpraca powinna być prowadzona w oparciu o zasady pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 
Traktowane są one jako podstawa i jednocześnie warunek niezbędny do 
zadowalającej obie strony współpracy. Zasada pomocniczości ma charakter 
ustrojowy i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między 
sektorem publicznym a sektorem obywatelskim. Oznacza ukierunkowanie na 
bezpośrednie i pośrednie umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz 
ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej. Zasada 
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suwerenności jest prawem stron do niezależności i odrębności w samodzielnym 
definiowaniu zadań i problemów oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania. 
Podstawą jest także zasada partnerstwa oznaczająca w tym przypadku podjęcie 
współpracy w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, 
współdecydowanie o alokacji środków na ich realizację, wypracowywanie 
najlepszych sposobów ich realizacji oraz traktowanie się wzajemnie jako podmioty 
równoprawne w tych procesach. Wyszczególniono także zasadę efektywności 
polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w 
realizacji zadań publicznych. Jako ostatnią określono zasady uczciwej konkurencji 
oraz jawności. Zakładają one kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, 
opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego 
oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji. 
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Współpraca finansowa Miasta z 

Organizacjami Pozarządowymi 
 
 
 

Współpraca finansowa Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w roku 
2010 polegała na zlecaniu wykonania zadań Miasta organizacjom pozarządowym w 
formie konkursów oraz w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zwanym 
dalej pozakonkursowym i obejmowała zadania w następujących zakresach 
tematycznych: 

 
 

Od roku 2010, opierając się na zapisach znowelizowanej Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzono także pozakonkursową formę 
dofinansowywania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

3 Ochrona i promocja zdrowia 

4 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności sportu, z uwzględnieniem 
promocji sportu 

5 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 

6 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

7 Wspieranie działalności naukowej z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie 
uzdolnionej 

8 Oświata i wychowanie z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży 

9 Kształcenie ustawiczne, w szczególności na rzecz zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu osób starszych 

10 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

11 Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy 

12 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

13 Ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji 

14 Organizacja wolontariatu i kształcenie wolontariuszy 

15 Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje 

16 Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej 

17 Kompleksowe działania społeczne i aktywizujące w obszarach rewitalizowanych, 
zapisanych w Programie Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku – 
Lokalnym Planie Rewitalizacji 

18 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
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pozarządowe. Na podstawie art. 19a wspomnianej Ustawy organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  są uprawnione do złożenia wniosku o 
dofinansowanie lub sfinansowania realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. Dotyczy to wniosków spełniających łącznie następujące 
warunki: 

1) wysokość wnioskowanego dofinansowania lub finansowania zadania 
publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, 

2)   zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

Zakres zadania musi być także zbieżny z zakresem i rodzajem zadania określonym w 
rocznym Programie Współpracy, a sam  wniosek musi być zgodny z zasadami 
określonymi w Ustawie. 

Wnioski organizacji są rozpatrywane przez właściwe  merytorycznie  wydziały/biura 
Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjne Miasta Gdańska na podstawie opinii 
specjalnie powołanego przez dyrektora wydziału/ biura lub jednostki organizacyjnej 
3-osobowego zespołu. Zespół ten odnosi się do celowości realizacji danego zadania 
publicznego.  
Po takim rozpatrzeniu wniosku dyrektor wydziału/biura lub jednostki organizacyjnej 
przedstawia opinię  do akceptacji Prezydentowi  Miasta Gdańska. 
 
 W tej formie w roku 2010 dofinansowano 7 zadań (na wnioski 7 różnych 
organizacji) na łączną kwotę 43 000,- zł. Dwóm organizacjom odmówiono 
dofinansowania.  
 
 
 

Konkursy na dofinansowanie zadań prowadzone były przez tematycznie właściwe 
wydziały Urzędu Miejskiego (Wydział Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Wydział 
Środowiska, Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Urbanistyki, Architektury i 
Ochrony Zabytków, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Biuro Prezydenta ds. Sportu i 
EURO 2012)  oraz jednostki miejskie (Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Gdańsku, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku). 

 

Wyboru ofert projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy 
dokonywały Komisje Konkursowe ds. oceny projektów w odpowiednim zakresie 
tematycznym. W skład każdej z komisji wchodzili: 

1) 2 przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, 
2) 3 przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska, w tym przewodniczący 

Komisji, 
3) 3 przedstawiciele organizacji wybrani podczas dorocznego plenarnego 

spotkania gdańskich organizacji pozarządowych, 
4) 2 specjaliści w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu, 
5) 1 przedstawiciel wydziału / jednostki Miasta Gdańska organizującej konkurs. 

 

Wybrane przez Komisję oferty przedstawiono Prezydentowi Miasta Gdańska jako 
rekomendowane do dofinansowania. Ostateczną decyzję podejmuje Prezydent. 
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W roku 2010 z budżetu Miasta Gdańska zrealizowano we współpracy z 
organizacjami 522 zadania na łączną kwotę dofinansowania 25 368 914 zł.  

W ramach tej kwoty realizowane były zadania w następujących zakresach 
tematycznych: 

1. Pomoc Społeczna – 65 projektów na sumę 15 917 097,- zł; 

2. Edukacja – 28 projektów na łączną sumę  328 940,- zł; 

3. Kultura – 120 projektów za łącznie 3 280 492 zł; 

4. Sport – 136 projektów na 2 582 819  zł; 

5. Wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu – 22 projekty na  
124 400 zł; 

6. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych – 22 projekty na 230 921  zł; 

7. Demokracja i prawa człowieka – 4 projekty na 20 000 zł; 

8. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 35 projektów na  191 000  zł; 

9. Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień – 89 projektów na 
2 154 525 zł; 

10. Ochrona  środowiska – nie organizowano konkursu na podstawie Programu 
Współpracy. 

11. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy – 1 projekt za 200 000 zł. 

 
W latach poprzednich wartość środków przekazanych na dofinansowanie zadań 
publicznych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych wyglądała 
następująco: 

2009 r. - 27 563 663 zł. 
2008 r. - 23 184 125,78 zł.  
2007 r. - 16 702 147,- zł.  
2006 r. - 9 626 973,- zł. 

 

2006 2007 2008 2009 2010

9626973

16702147

23184125

27563663

25368914

Wartość w zł
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W porównaniu do 2009 roku największe zmiany w wartości dofinansowanych zadań 
w roku 2010 odnotowano w zakresach sportu (-1 871 195 zł), pomocy społecznej (- 
979 495 zł) oraz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień (+1 179 370 
zł), kultury (+ 733 802 zł). 

Zmniejszony został zakres zadań publicznych, na które ogłaszane są konkursy w 
ramach Programu Współpracy. Całkowicie zrezygnowano z zadań w zakresie 
rekreacji a zadania dotyczące ochrony środowiska były finansowane w oparciu o 
Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną (Uchwała Rady Miasta Gdańska nr L/1403/10 z dnia 24.06.2010). 

 

1.  Pomoc społeczna 
 
 

Konkursy w zakresie pomocy społecznej w roku 2010 przeprowadzał Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. W ramach 7 otwartych konkursów złożono 
83 oferty, z których do realizacji wybrano 65 (49 w formie wsparcia i 16 
powierzenia). W tej liczbie znajdują się także zadania, które będą realizowane w 
okresie dłuższym niż rok 2010.  

Ogólna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach 
konkursów na 2010 rok to 15 917 097,- zł. 

 

727698 842780

3923329 4807801,54

10781361,97

15643789,78

16896592

15 917 097

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Wartość w zł

 
Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej przez 

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2003 -2010. 

 
 

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmowały szerokie spektrum działań. W 
roku 2010 były to: 

- poradnictwo pedagogiczno –psychologiczne, 
- poradnia rodzinna, 
- przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, 
- aktywizacja seniorów, 
- spotkania integracyjne, 



Współpraca Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 - sprawozdanie 

11 
 

- zabezpieczenie miejsc noclegowych – schroniska wraz z wyżywieniem dla 
najuboższych i bezdomnych, 

- zapewnienie schronienia dla samotnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży, 
- prowadzenie placówki socjalizacyjnej dla dzieci, 
- prowadzenie placówki całodobowej typu rodzinnego, 
- prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej,  
- zapewnienie asystenta osób niepełnosprawnych, 
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełno sprawnościami, 
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.  
 

 
Gdański MOPS jednocześnie zlecał wykonanie zadań w innym trybie niż określony w 
Programie Współpracy. Były to działania realizowane ze środków i w ramach Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na kwotę 220 000,- zł),  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Związku Miast 
Nadwiślańskich w Toruniu, Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i 
Międzyregionalnych – Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
 
 

2. Edukacja 
 
 

Zadania z zakresu edukacji obejmowały: oświatę i wychowanie z uwzględnieniem 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, kształcenie ustawiczne, w 
szczególności na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

W roku 2010 procedurę konkursową w tym zakresie przeprowadził Wydział Spraw 
Społecznych oraz jeden konkurs na jedno zadanie Wydział Edukacji. Wybrano do 
dofinansowania 28 projektów na łączną sumę  328 940,- zł.  

Szczegółowy zakres dofinansowanych zadań obejmował od edukacyjnych 
wycieczek, zajęć edukacyjno – rekreacyjnych także dla seniorów, przez naukę 
języków obcych, naukę fotografowania, obsługi komputera (międzypokoleniowe 
warsztaty komputerowe), zajęcia plastyczne po naukę mowy przełykowej dla osób 
po amputacji krtani, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i prowadzenie dziennego ośrodka dla osób z 
upośledzeniem umysłowym i ruchowym. 

W tym zakresie dofinansowano także monitorowanie jakości nauczania w gdańskich 
szkołach, które przeprowadziła Gdańska Fundacja Oświatowa oraz opracowanie 
Informatora dla Seniora – wykonanego przez Towarzystwo Edukacyjne Wiedza 
Powszechna.  
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu edukacji przez podmioty nie 

zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2010. 
 

3. Kultura 
 
 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Miasto Gdańsk 
organizowało konkursy poprzez Biuro Prezydenta ds. Kultury. Trzy konkursy 
wyłoniły spośród 362 ofert 124 zadania do dofinansowania. Ostatecznie podpisano 
120 umów (4 organizacje zrezygnowały przed podpisaniem umowy) na ogólną 
wartość 3 280 492 zł. 

Dofinansowane zadania dotyczyły wystaw malarstwa, sztuki nowoczesnej, 
dyplomów gdańskiej ASP, koncertów i konkursów muzycznych, warsztatów 
teatralnych oraz woluntarystycznego wsparcia tych wydarzeń. Swoim zakresem 
obejmowały także działania mające na celu promocję muzycznego i literackie 
dziedzictwo Gdańska, kultywowanie tradycji, języka i kultury kaszubskiej oraz 
ukraińskiej. Dofinansowano także wydawnictwa z zakresy kultury i sztuki - 
czasopisma, katalogi, itp. 

Wsparcie finansowe objęło także działania o charakterze ogólnopolskim i 
międzynarodowym takie jak: Forum Dialogu Gdański Areopag, Festiwal Polskich 
Wideoklipów Yach Festiwal, Festiwal Filmów dokumentalnych - Watch Docs oraz 
Docfilm Festiwal, Festiwal sztuk wizualnych, Festiwal „Chopin w Gdańsku”, Festiwal 
Muzyki Organowej czy Festiwal Rzeźby z Piasku.  

 

Oprócz organizacji pozarządowych tak jak w latach poprzednich w otwartym 
konkursie ofert  uczestniczyły także instytucje kultury, sztuki i nauki. 

Biuro ds. Kultury zleciło dodatkowo w innym trybie (na podstawie Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych) organizacjom pozarządowym realizację 21 zadań na kwotę 
dofinansowania 280 783 zł. 
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu kultury przez podmioty nie 

zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2010. 
 

4. Sport 
 

Konkursy dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu organizowało Biuro 
Prezydenta ds. Sportu i EURO2012. W roku 2010 były to dwa konkursy, na które w 
sumie złożono 243 oferty. Wybrano do dofinansowania 143 a zrealizowano w sumie 
136 zadań (7 organizacji zrezygnowało z podpisania umowy) na kwotę 2 582 819 zł.  

Zakres dofinansowanych działań obejmował: szkolenia dzieci i młodzieży w różnych 
dyscyplinach sportowych (koszykówka, windsurfing, żeglarstwo, piłka nożna, 
unihokej, rugby, Taekwondo, tenis stołowy, kajakarstwo, łucznictwo, judo),  
prowadzenie zajęć edukacyjnych, lokalne i międzynarodowe turnieje sportowe 
(między innymi: Puchar Polski we florecie, Regaty żeglarskie Przewodniczącego 
RMG, regaty smoczych łodzi, regaty wioślarskie, regaty Nord Cup, Międzynarodowy 
turniej plażowy rugby itd) oraz działania mające na celu upowszechnianie i 
promocję sportu i sportowego trybu życia. 
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu sportu przez podmioty nie 

zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2010. 



Współpraca Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 - sprawozdanie 

14 
 

 
Tak znaczący spadek wartości wynika z  przyznania w 2009 r. dofinansowania 
projektowi Polskiego Związku Koszykówki na zadanie przygotowania i 
przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska meczów wstępnej grupy 
kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2009 – 
dotacja na kwotę 2 500 000,- zł. 

 
 
 

5. Wsparcie organizacji pozarządowych oraz wolontariat 
 
 

Konkurs w tym zakresie organizowany były w roku 2010 przez Wydział Spraw 
Społecznych. 12 ofert uzyskało dotację w łącznej wysokości  67 000 zł. Były to 
projekty ukierunkowane na funkcjonowanie gdańskiego inkubatora NGO oraz szkoły 
liderów organizacji pozarządowych, wsparcie centrum informacji młodzieżowej, 
szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych. Przyznano także dofinansowanie 
na funkcjonowanie dzielnicowych portali społecznościowych – stogi.info.pl, 
wrzeszcz.info.pl, mojaorunia.pl.  

W zakresie wolontariatu przyznano dotację 10 projektom na ogólną wartość 
dofinansowania 57 400 zł. Są to projekty skupiające się na prowadzeniu szkoleń dla 
wolontariuszy, realizacji akcji woluntarystycznych, promocji idei wolontariatu oraz 
prowadzeniu regionalnego centrum wolontariatu w Gdańsku. 
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu wsparcia organizacji 

pozarządowych oraz wolontariatu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych w latach 2006 -2010. 
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6. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych 
 
 

Jest to zakres tematyczny wprowadzony po raz pierwszy w roku 2009, na którego 
wsparcie Miasto Gdańsk przeznaczyło specjalne środki. Jest potwierdzeniem 
traktowania rozwoju społeczności jako klucza dla rozwoju aktywnych postaw 
mieszkańców, zaangażowania w lokalne działania oraz wsparcia integracji 
dzielnicowej, a co za tym idzie dla ogólnie rozumianego rozwoju społecznego Miasta 
Gdańska. 

W roku 2010 w tym zakresie zrealizowano 22 zadania (jedna organizacja 
zrezygnowała z wykonywania zadania), na łączną sumę dofinansowania 230 921 zł. 

 

Projekty w tym zakresie ukierunkowane były przede wszystkim na prowadzenie 
dzielnicowych domów sąsiedzkich, obchodów gdańskich dni sąsiadów oraz innych 
inicjatyw dzielnicowych np. festyny integracyjne, festyny sportowe, festyny 
kulturalne, historyczne wędrówki lokalne.  

 
W roku 2009 na projekty w tym zakresie przeznaczono  178 000 zł na 14 zadań. 

 
 

7. Demokracja i prawa człowieka 
 

 

Tematyka ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji i partycypacji społecznej 
reprezentowana była w roku 2010 przez 4 projekty na łączną sumę dofinansowania 
20 000 zł.  

Były to zadania z zakresu działań antymobbingowych, publikacji i kolportażu 
czasopisma „Zaufanie” oraz przeciwdziałanie mechanizmom dyskryminacji kobiet,  
osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych wraz ze wsparciem 
psychologicznym i prawnym.  

 
W latach poprzednich tematyka i wartość dofinansowania zadań w tym zakresie 
była bardzo zbliżona. 

 
 
 

8. Wypoczynek dzieci i młodzieży 
 
 

Konkurs na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży prowadzony był przez Wydział Spraw Społecznych. W jego ramach do 
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realizacji wyłoniono 37 a podpisano 35 umów (2 organizacje zrezygnowały z 
podpisania umowy) na łączną kwotę dofinansowania  191 000 zł.  

Zakres ten został ograniczony o tematykę rekreacji.   

Projekty dofinansowane miały na celu stworzenie oferty spędzania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży w szczególności w okresowych przerwach od zajęć szkolnych. Były 
to obozy krajoznawczo – rekreacyjne, kolonie letnie (także tematyczne, np. 
sportowe, harcerskie, kaszubskie), półkolonie rekreacyjne i sportowe, mistrzostwa 
w marszach turystycznych, marsze na orientacje, obozy sportowe i wycieczki 
turystyczne.  
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu wypoczynku dzieci i 

młodzieży przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 

 w latach 2006 -2010. 
 
 
 

9. Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień 
 
 

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie podpisano na zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii 16 umów na łączną kwotę 292 230,- zł. Dofinansowano 
działania profilaktyczne poprzez sport, zajęcia artystyczne (Gramy bez narkotyków) 
oraz edukację nieformalną. Wsparcie otrzymały także działania interwencyjne  
(Kontakt – Bus), obozy terapeutyczne i mieszkania readaptacyjne, kampanie 
informacyjne, szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniami ale też szkolenia dla pracowników profilaktyki (min. kuratorów 
sądowych),poradnictwo prawne, kluby  abstynenta itp 
 
W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dofinansowano 66 zadań na 
kwotę 1 820 260 zł. Na tą wartość składają się duże projekty na prowadzenie 
pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych oraz noclegowni niskoprogowej, 
prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (wsparcie zatrudnienia socjalnego) 
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prowadzenie grup terapeutycznych, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w 
zakresie reagowania na przemoc w rodzinie.  
 
Dodatkowo  w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącym profilaktyki 
HIV/AIDS dofinansowano  4 zadania na kwotę 42 035 zł. Były to działania 
profilaktyki bezpośredniej, kampanie informacyjno – edukacyjne oraz zajęcia 
rehabilitacyjne z terapią. 
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu ochrony, promocji zdrowia i 

zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych w latach 2006 -2010. 
 
 
 
 

10. Ochrona środowiska 
 
 

Wydział Środowiska w roku 2010 nie ogłaszał w ramach Programu Współpracy 
konkursów skierowanych dla organizacji pozarządowych. Konkursy w tym zakresie 
od roku 2011 będą przeprowadzane przez Wydział Spraw Społecznych. 
 
Przeprowadzony był jednak jeden konkurs, w którym organizacje pozarządowe 
mogły brać udział a ogłoszony został na  podstawie Regulaminu udzielania dotacji na 
zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną (Uchwała Rady Miasta 
Gdańska nr L/1403/10 z dnia 24.06.2010). W jego ramach wybrano Fundację 
Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej do realizacji 
zadania pt. Wspomaganie państwowego monitoringu powietrza atmosferycznego w 
mieście Gdańsku, prowadzenie pomiarów automatycznych zgodnie z 
obowiązującym systemem jakości ISO 17025:2005 wraz z przygotowaniem i 
upowszechnieniem informacji o jakości powietrza”. Dofinansowanie zadania 
wyniosło 400 000,- zł. 
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Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu ochrony środowiska przez 

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w latach 2006 -2010. 
 
 

11. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy 
 
 
 

W roku 2010 Wydział Polityki Gospodarczej przeprowadził jeden otwarty konkurs 
skierowany do organizacji pozarządowych. Wybrano do realizacji jedną ofertę pt. 
„Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy” złożoną przez Gdańską Fundację 
Przedsiębiorczości, którą dofinansowano w wysokości 200 000 zł. 

Jest to projekt dofinansowywany od kilku lat a jego działania kontynuowane są w 
zakresie prowadzenia szkoleń nt.: zakładania działalności gospodarczej, 
prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach UE w ramach 
Jednolitego Rynku Europejskiego, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na 
prowadzenie własnej  działalności gospodarczej, finansowanie działalności małych i 
średnich przedsiębiorstw, tworzenie biznesplanu, negocjacje handlowe, marketing 
w małej i średniej firmie oraz kursy komputerowe dla małych i średnich 
przedsiębiorstw i osób planujących podjąć działalność gospodarczą. 

 
 
 

Informacja o kontrolach realizacji zadań publicznych w 2010 r.  

  
W 2010 roku skontrolowano 160 organizacji pozarządowych w zakresie wykonania 
postanowień umów na realizację zadań publicznych. Kontrole przeprowadziły 
następujące wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta: Wydział Spraw 
Społecznych, Wydział Programów Rozwojowych, Biuro Prezydenta ds. Kultury, 
Wydział Polityki Gospodarczej, Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Wydano 39 decyzji odnośnie zwrotu dotacji na 491 przyznanych, co stanowi  8 %. 
Zwrócono dotacje na łączną kwotę 132 657,39 zł, co stanowi 0,5 % łącznej wartości 
przyznanych dotacji (25 616 223 zł). 
 

Dotacje lub ich części podlegały zwrotowi z powodu rezygnacji z realizacji zadania 
po podpisaniu umowy oraz z powodu nieprawidłowości w rozliczeniach.  
 
Nieprawidłowości te to w szczególności: 

- wydatkowanie środków niezgodne ze strukturą kosztów, 
- przesunięcia między kategoriami kosztów powyżej 10 %, 
- obniżenie wysokości wkładu własnego, 
- ponoszeniem kosztów niezgodnie z terminami realizacji umowy, 
- ponoszenie kosztów nie mieszczących się w strukturze kosztów finansowych z 
dotacji, 
- brak udokumentowania poniesienia wkładu własnego. 

 

Współpraca pozafinansowa Miasta z 

Organizacjami Pozarządowymi  
 
 
 

1. Rady społeczne – wspólne działania 
 

 
Jednym z podstawowych elementów realizacji Programu Współpracy jest 
funkcjonowanie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to ciało 
doradcze, opiniotwórcze oraz inicjatywne w zakresie działalności pożytku 
publicznego.  

Od roku 2010 Rady Działalności Pożytku Publicznego są ustawo umocowane jako 
organy konsultacyjne i opiniodawcze tworzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Rada III kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 600/09 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 7 maja 2009. Rok 2010 był drugim i ostatnim rokiem pracy rady w jej 
III kadencji.  W dniu 13.12.2010 r. odbyło się ostatnie 18-te spotkanie Rady. 

Przez całą kadencję Rada pracowała w niezmienionym składzie, w który wchodziło 
18 osób: 

1. Olga Walentynowicz – Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 
2. Lech Kaźmierczyk –  Współprzewodniczący Gdańskiej Rady 
3. Iwona Herholz – Sekretarz Gdańskiej Rady 
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4. Piotr Skiba – przedstawiciel Rady Miasta 
5. Anna Czekanowicz-Drążewska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
6. Helena Chmielowiec – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
7. Teresa Plichta – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych 
8. Magdalena Skiba – kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 
9. Jacek Wilczewski – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
10. Paweł Buczyński - przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji Pozarządowych 
11. Wojciech Bystry - przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji Pozarządowych 
12. Izabela Chorzelska - przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji 

Pozarządowych 
13. Izabela Cwojdzińska - przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji 

Pozarządowych 
14. Łukasz Lewczak - przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji Pozarządowych 
15. Beata Matyjaszczyk – przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji 

Pozarządowych 
16. Wojciech Suchy - przedstawiciel Gdańskiej Rady organizacji Pozarządowych 
17. Hanna Wilczyska-Toczko – osoba zaufania publicznego rekomendowana 

przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 
18. Cezary Windorbski - osoba zaufania publicznego rekomendowana przez 

przedstawicieli samorządu 
Do zadań Rady należało:  

• opiniowanie aktów prawa lokalnego  i działań dotyczących organizacji 
pozarządowych, w tym sprawozdań z realizacji „Programów Współpracy 
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi ”,  

• występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Gdańska z propozycjami 
rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego,  

• opracowanie i przedstawianie Prezydentowi „Rocznego Programu 
Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi”,  

• rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych  
 
Praca GRDPP w roku 2010 skoncentrowana była głównie na działaniach 
opiniodawczych 

• zaopiniowano pozytywnie 8 zarządzeń prezydenta Miasta Gdańska 
dotyczących organizacji otwartych konkursów  

• zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie z realizacji Programu 
Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi za rok 
2009. 

• zaopiniowano 2 uchwały dotyczące Programu Współpracy Miasta 
Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi  

• rekomendowano wprowadzenie  ujednoliconych zasad organizacji 
otwartych konkursów ofert na zadania zlecone organizacjom 
pozarządowym  

• opracowano kryteria ubiegania się o lokale przyznawane dla organizacji 
pozarządowych w trybie bezprzetargowym  
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• rekomendowano zasady udzielania dotacji organizacjom pozarządowym 
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 
W roku 2010 znowelizowano ustawę o Działalności Pożytku Publicznego i 
Wolontariacie z  dniem 12 marca. Nowela ta oprócz obowiązku uchwalania rocznych 
Programów Współpracy, pozwoliła na tworzenie programów wieloletnich. 
 
GRDPP rekomendowała stworzenie obu programów dla Miasta Gdańska. Powołany 
został zespół roboczy złożony z przedstawicieli Urzędu Miasta i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, który na 8 spotkaniach wypracował Program 
Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 oraz 
Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na 
lata 2011-2015 
 
 
Ze sprawozdania z kadencji działalności Rady wynikają następujące rekomendacje:  

• powołanie do składu Rady osób kierujących komórkami organizacyjnymi 
kluczowymi dla współpracy z organizacjami Pozarządowymi 

•  wypracowanie takich procedur współpracy  z organizacjami kultury fizycznej 
działającymi w trybie nowej Ustawy o Sporcie (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 
r. Dz. U. Nr 127, poz. 857, która zastąpiła dotychczas obowiązujące: ustawę o 
kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym), by dopuszczone tą 
ustawą zróżnicowanie trybów udzielania dotacji było spójne z obowiązującymi 
Programami Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi: 
wieloletnim na lata 2011-2015 oraz rocznym na rok 2011.  

•  przeniesienie ciężaru pracy rady z roli opiniującej na rolę doradczą – 
rozszerzenie działania z opiniowania na aktywne formy – propozycje zmian, 
propozycje usprawnień, inicjowanie konkretnych działań, wspieranie i 
rekomendowanie lokalnych działań na poziomie krajowym, 
międzynarodowym. Podjęcie stałego dialogu – dyskusji nad problematyką 
współpracy, więcej debaty o jakości bieżącej współpracy i kierunkach jej 
rozwoju,  

•  wspólnie z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych zadbanie o promocję 
działań własnych obu rad  i rozpoznawalność w środowiskach, w których 
funkcjonują. 

•  ogłaszanie wszystkich konkursów w mieście wg jednakowego schematu, 
zarówno kwestii zasad konkursowych, kosztów kwalifikowanych, sposobu 
rozliczeń, wkładu własnego itp. 

•  zróżnicowanie wymagań formalnych i sposobu udzielania dotacji w przypadku 
małych grantów i dużych zleceń, 

•  podjęcie współpracy z pozostałymi Radami powołanymi przez Pana 
Prezydenta, w szczególności z Radą Sportu, Radą Kultury i Radą Seniorów. 
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W roku 2010 w Gdańsku funkcjonowały także cztery inne rady społeczne o 
podobnym charakterze doradczo – opiniotwórczym, posiadające w składzie 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Były to: 

- Gdańska Rada Oświatowa, 
- Rada Kultury Gdańskiej, 
- Gdańska Rada Seniorów, 
- Gdańska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
- Gdańska Rada Sportu. 

Na podobnych zasadach i formie działały także: 
- Zespół Monitorująco – Wdrożeniowy ds. Gdańskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Gdańska, 
- Komisje grantowe we wszystkich wydziałach i jednostkach organizacyjnych 
Miasta Gdańska, które to zajmowały się ocenianiem ofert w otwartych 
konkursach,  
- Lokalne Forum Agendy 21. 

 
W ramach dobrej praktyki oraz priorytetu prowadzenia wspólnych działań z 
organizacjami pozarządowymi  w 2010 roku realizowano wspólnie między innymi: 

- projekt „My Generation” (URBACT II) – polityka młodzieżowa Miasta Gdańska 
- projekt “Skuteczne Partnerstwo Lokalne” (PO Kapitał Ludzki, Europejski 

Fundusz Społeczny) – budowanie partnerstw międzysektorowych, 
- projekt Synergia (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – rozwój centrum 

wolontariatu w Gdańsku, wnioskodawca Regionalne Centrum Wolontariatu, 
- projekt „CAEL- Centrum Aktywności i Edukacji Lokalnej wsparciem dla 

ekonomii społecznej” – (PO KL), wnioskodawca Gdańska Fundacja Innowacji 
Społecznej  

- zespół ds. opracowania projektu programu pomocy osobom autystycznym w 
Gdańsku, 

- zespół roboczy tworzący i realizujący Gdański Program Pomocy Dziecku i 
Rodzinie, 

- zespół roboczy aktualizujący Procedurę Pomocy Dziecku Krzywdzonemu, 
- zespół ds. mieszkalnictwa wspomaganego, 
- zespół roboczy Kampanii pozyskiwania rodzin zastępczych – Podziel się 

Domem, 
- zespół projektu „Trampolina”, 
- zespół ds. organizacji Miejskiego Balu Seniora, 
- zespół ds. organizacji Festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych Pozapozy, 
- zespół Interdyscyplinarny w dzielnicy Orunia i dzielnicy Stogi. 

 
W ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ™ 
Miasto Gdańsk realizuje dwa zakresy działań, w których organizacje pozarządowe są 
uwzględnione jako współkoordynatorzy, wykonawcy i beneficjenci. Są to projekt 
Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 ™ oraz zestaw projektów 
społecznych (futbol amatorski, edukacja w zakresie zdrowego trybu życia oraz 
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pozytywnych wzorców kibicowania). Są to projekty finansowane z Budżetu Miasta 
Gdańska. 
 
Od 2008 roku realizowany jest nowy poziom współpracy Miasta Gdańska z 
organizacjami pozarządowymi. Jest nim realizacja wspólnych zadań w formie 
formalnych partnerstw. Wspólne zaangażowanie w tej postaci występuje w 
zakresie programów rewitalizacji dzielnic Gdańska oraz rozwoju aktywności 
dzielnicowych. 

Partnerstwa rewitalizacyjne prowadzone są przez Wydział Urbanistyki, Architektury 
i Ochrony Zabytków. W ramach realizowanego przez Miasto Gdańsk projektu 
rewitalizacji dzielnic dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej mają być 
ogłoszone konkursy na oficjalne partnerstwa projektowe skierowane do 
dzielnicowych organizacji pozarządowych.  

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uczestniczy zaś aktywnie w 
spotkaniach i realizacji działań partnerstw dzielnicowych w ramach Gdańskiej Sieci 
Partnerstw Lokalnych. 

 
 
 
 

2. Koordynacja współpracy 
 
 
 
Od roku 2007 w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
funkcjonuje Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mający na celu 
koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami społecznymi.  

Jednym z jego działań było opracowanie przyjętego do realizacji zostało Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Gdańska nr 1733/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
ujednolicenia procedur w zakresie koordynacji i bieżącej współpracy Miasta 
Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Wprowadza ono obowiązek informowania 
Referatu przez wszystkie Wydziały i jednostki Miasta Gdańska o wszelkich 
działaniach skierowanych lub gdzie potencjalnym odbiorcą mogłyby być organizacje 
pozarządowe. Wprowadza także wspólny dla wszystkich Wydziałów i jednostek 
miejskich wzór sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych zleconych 
organizacjom pozarządowych. 

 

 Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie swoich 
obowiązków w roku 2010 realizował wspomniane już dwa projekty dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej. Od roku 2008 jest to projekt My Generation 
realizowany w ramach programu URBACT II (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) poświęcony promocji pozytywnego potencjału młodzieży w mieście. 
W jego ramach funkcjonuje Lokalna Grupa Wsparcia będąca płaszczyzną współpracy 
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międzysektorowej skierowanej na wypracowanie wspólnych – społecznych założeń 
do polityki młodzieżowej. Członkami Grupy są zarówno przedstawiciele samorządu, 
organizacji pozarządowych prowadzonych przez młodych lub, których działania są 
skierowane na młodą część społeczności lokalnych jak i samych młodych. Do końca 
projektu wypracowany zostanie Lokalny Plan Działania będący podstawą do 
strategii na rzecz młodzieży w Gdańsku. 

 

Od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2010 r. Referat realizował także projekt 
zatytułowany Skuteczne Partnerstwo Lokalne (Europejski Fundusz Społeczny). Jest 
on istotny dla współpracy nie tylko Miasta i jego jednostek z organizacjami 
pozarządowymi ale także pomiędzy nimi samymi oraz sektorem przedsiębiorczości i 
biznesu. W jego ramach funkcjonowała Grupa Robocza, skupiająca swoje działania 
na trzech aspektach. Pierwszym jest budowanie nieformalnych partnerstw 
międzysektorowych w czterech zakresach tematycznych: rynek pracy, 
przedsiębiorczość, integracja społeczna oraz edukacja. Następnym jest aktualizacja 
Gdańskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej będącego 
kluczowym dokumentem w kontekście wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Gminie na prawach powiatu Gdańsk. Trzecim zagadnieniem jest 
tworzenie portalu internetowego poświęconego działaniom społecznym 
realizowanym w Gdańsku oraz promującego partnerstwo jako formę współpracy 
pomiędzy organizacjami sektora publicznego, społecznego oraz szeroko 
rozumianego biznesu. Efektami końcowymi projektu są  funkcjonujące nieformalne 
partnerstwa sektorowe, zaktualizowany i dostosowany do potrzeb Gdański Program 
na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej oraz portal internetowy zatytułowany 
My Gdańsk. 

Portal www.my.gdansk.pl powstał w celu promocji i informowania o działaniach 
społecznych realizowanych w Mieście Gdańsk zarówno przez jednostki sektora 
publicznego jak i społecznego. Administratorami strony są organizacje i instytucje 
zaangażowane w ww. projekt co pozwala na przekazywanie informacji z każdego 
źródła wiedzy na temat inicjatyw społecznych na poziomie dzielnicy jak i całego 
Miasta.  

 

Do zadań Referatu należało także przygotowanie wspólnie z Gdańską Radą Pożytku 
Publicznego rocznego Programu współpracy na rok 2010 (Uchwała Rady Miasta nr 
LIII/1536/10) oraz po raz pierwszy Wieloletni Program współpracy na lata 2011 – 
2015 (Uchwała Rady Miasta nr LIII/1535/10). 

Program Współpracy na rok 2011 uzupełniony został o nowe, istotne zapisy 
regulujące zasady, tryb powstawania i funkcjonowania partnerstw z organizacjami 
lub podmiotami społecznymi w szczególności do projektów realizowanych przy 
udziale funduszy europejskich. 
 

Od roku 2005 Urząd Miejski, obecnie Referat Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, prowadzi internetową bazę organizacji pozarządowych 
działających na terenie Miasta Gdańska. Prowadzona jest ona na podstawie 
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dobrowolnej jednostronicowej ankiety zgłoszeniowej oraz bezpośrednich 
aktualizacji. Baza ta ma na celu wsparcie pośrednio aktywizacji sektora 
pozarządowego poprzez przekazywanie za jej pomocą informacji o potencjalnych 
działaniach, konferencjach, seminariach, nagrodach, możliwościach dofinansowania 
itp. Baza ta zamieszczona jest na internetowej stronie Miasta Gdańska z 
nieograniczonym dostępem do niej (www.gdansk.pl, zakładka Organizacje 
Pozarządowe – baza organizacji pozarządowych). Baza wykorzystywana jest także 
do bezpośredniej komunikacji działań Urzędu, których potencjalnym beneficjentem 
mogą być organizacje pozarządowe, np. otwarte konkursy na dofinansowanie. Na 
koniec roku 2010 zawierała ona dane o 611 organizacjach pozarządowych 
działających na terenie miasta Gdańska (w trakcie roku kalendarzowego zwiększyła 
się o 27 nowych). 

 

 

Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i 
w ramach działań Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 
2010 zorganizował między innymi: 

- konferencję „MY Gdańsk - 2+2=? - Budowanie partnerstw Lokalnych i 
Międzysektorowych” (10 Maja), 

- otwarte szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie w 
ramach Programu Współpracy (1 Grudnia), 

- branżowe spotkania z organizacjami pozarządowymi poprzedzające Spotkanie 
Plenarne (9 spotkań, Listopad) – współorganizacja  z Gdańską Radą Organizacji 
Pozarządowych, 

- Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych (27 Listopada) - 
współorganizacja  z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych. 

 

Innym elementem realizacji Programu Współpracy, a związanym z 
funkcjonowaniem bazy organizacji pozarządowych jest promowanie dobrego 
wizerunku sektora pozarządowego. Promocja działań organizacji wykracza poza 
dystrybucję działań sektora poprzez pocztę elektroniczną, stronę internetową 
Miasta Gdańska oraz portal internetowy www.My.Gdansk.pl i polega także na 
wydawaniu opinii na temat poszczególnych organizacji (na ich wniosek - zazwyczaj 
do celów projektowych, np. przy ubieganiu się o dofinansowanie ze źródeł 
krajowych i zagranicznych), użyczania lokali itp. oraz przyznawaniu dorocznych 
nagród dla najbardziej aktywnych w trzecim sektorze organizacji. 

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta w pierwszym kwartale roku 2010 
przygotowało kampanię promocyjną „1%” zachęcającą do wpłacania procenta 
podatku dochodowego od osób fizycznych w rocznym sprawozdaniu z osiągniętych 
dochodów w roku poprzednim na rzecz organizacji pożytku publicznego działających 
na rzecz mieszkańców Gdańska. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego i Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku zorganizowano także koncert promocyjny 
„1%”. 
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Jako formę promocji oraz docenienia społecznych działań organizacji 
pozarządowych w Mieście Gdańsk Prezydent Miasta Gdańska funduje i wręcza 
doroczne nagrody. Są to nagroda dla najlepszej w danym roku organizacji 
pozarządowej nazwanej imieniem Lecha Bądkowskiego oraz nagroda Darczyńcy 
Roku. W roku 2010 nagrodę dla najlepszej organizacji pozarządowej otrzymało 
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Wyróżniono także Stowarzyszenie 
Przyjazne Pomorze oraz Towarzystwo Przyjaciół Gdańska. W roku 2010 nie 
przyznano dorocznej  Nagrody Darczyńcy Roku.  

 

W ramach horyzontalnej współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi realizowany jest też projekt kandydowania Miasta Gdańska i 
Gdańskiej Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Powstałe w tym 
celu Biuro w ramach swoich działań wspiera promocyjnie działania społeczne w 
zakresie głównie kultury i wolności słowa, przekazuje dofinansowanie na wspólnie 
wypracowywane działania oraz realizuje wspólnie z jednostkami sektora 
pozarządowego projekty. Przykładem są tu projekty Active Citizens mający na celu 
partycypatywne wypracowywanie propozycji rozwiązań zmian w przestrzeni Miasta 
oraz projekt Wolontariatu Metropolitalnego koncertującego się na sformułowaniu 
modelu sprawnej i przyjaznej realizacji i zarządzania wolontariatem. 
 

 

Nowym poziomem współpracy jest ustanowienie 19.04.2010 r. Pełnomocników 
Prezydenta Miasta Gdańska ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta 
Gdańska. Mają oni działać  na terenie jednostek pomocniczych: Brętowo, Chełm z 
dzielnicą Gdańsk Południe, Nowy Port, Orunia Św. Wojciech Lipce, Piecki - Migowo, 
Stogi z Przeróbką, Śródmieście, Wrzeszcz i Kokoszki a do ich zadań należało będzie 
między innymi: 

• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami i organizacjami 
istniejącymi na terenie jednostki pomocniczej w celu dokonywania analizy 
sytuacji, wspomagania procesu rozwiązywania problemów, 

• analiza potrzeb mieszkańców, zasięganie opinii w sprawach istotnych dla 
społeczności lokalnych, 

• współpraca z funkcjonującymi Radami Osiedli/Dzielnic, 

• współdziałanie z komórkami Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkami 
organizacyjnymi miasta w realizowaniu powierzonych zadań, 

• zaangażowanie w realizację podpisanych porozumień Miasta z koalicjami i 
partnerstwami dzielnicowymi oraz animacja kolejnych porozumień, 

• przygotowywanie wniosków, planów przedsięwzięć wynikających z potrzeb i 
tradycji jednostki pomocniczej, 

• doradztwo w zakresie kontaktów z Urzędem Miejskim w Gdańsku, 

• informowanie mieszkańców i partnerów o ważnych sprawach prowadzonych 
przez Miasto na terenie działania danej jednostki pomocniczej. 
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W założeniu są to więc to osoby mające być bezpośrednim kontaktem lokalnych 
społeczności, w tym organizacji pozarządowych, z administracją Miasta.  

 

W roku 2010 Miasto Gdańsk udostępniło organizacjom pozarządowym na 
preferencyjnych warunkach 39 lokali użytkowych będących w dyspozycji Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. 22 lokale przekazano w trybie użyczenia oraz 17 oddano w 
najem w wyniku przeprowadzonych postępowań bezprzetargowych na czas 
nieoznaczony z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu (10% stawki bazowej). 
Dodatkowo nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia na potrzeby spotkań  
organizacji pozarządowych i realizacji ich działań statutowych. Dotyczyło to zarówno 
pomieszczeń Urzędu Miejskiego, jednostek miejskich jak i sal budynku Rady Miasta 
Gdańska. 

 
 

Od lipca 2008 r. w Mieście Gdańsk funkcjonuje także Klub Polityki Społecznej, który 
w formie debat i dyskusji zajmuje się kierunkami rozwoju społecznego Gdańska. 
Uczestniczą w nim liderzy lokalnych organizacji pozarządowych, pracownicy 
Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku oraz eksperci zewnętrzni. Pracom klubu przewodniczy Zastępca 
Prezydenta Pani Ewa Kamińska. Jest to grupa nieformalna pracująca jednak z 
przyzwoleniem i poparciem Prezydenta Pana Pawła  Adamowicza. 

 

Wnioski i rekomendacje 
 
 

I. 
 

Program Współpracy, podobnie jak w latach poprzednich, charakteryzuje się dużą 
różnorodnością zadań dofinansowanych ze środków Miasta Gdańska. Zauważyć 
można rozwój w zakresie jakości i poziomów współpracy pozafinansowej.  

Tak jak w latach poprzednich największa alokacja środków  nastąpiła w czterech 
zakresach współpracy: pomoc społeczna, kultura, sport, profilaktyka  
i rozwiązywanie problemów alkoholowych, zapobieganie narkomanii oraz 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na te zakresy przeznaczono prawie 24 z 
sumy ponad 25 mln zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 63% 
środków. Po raz kolejny pokazuje to nierównomierne rozłożenie środków  
i niedostateczne wsparcie, poza wyżej wymienionymi, zadań istotnych z punktu 
widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nierównomierność ta jest z jednej 
strony zrozumiała, gdyż w  ramach tych zakresów zlecane są zadania wynikające  
z obowiązków ustawowych  jst jednak nasuwa się wniosek co do konieczności 
zwiększenia alokacji  środków tak, by wsparcie przyjętych w miejskich programach 
operacyjnych - adresowanych do różnych obszarów życia mieszkańców, zadań do 
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realizacji w określonym roku mogło mieć realny wpływ na kreowanie zmiany 
społecznej. Programy te i harmonogramy podejmowanych zadań opierają się na 
analizie potrzeb mieszkańców. Konieczne staje się monitorowanie możliwie 
adekwatnego dostosowania wielkości środków do przyjętych do realizacji zadań. 

 

Duża różnorodność zadań ma swoje odbicie w dużej liczbie jednostek miejskich 
realizujących konkursy. Występują różnice w procedurach i zasadach realizowania 
konkursów, różne interpretacje zapisów prawnych w zakresie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. Istnieje nadal potrzeba dopracowania czytelnych, 
jednolitych zasad i procedur konkursowych. Wpłynie to na lepszą percepcję Miasta 
jako partnera publicznego. 

Wzmocnienia wymaga tu także współpraca pomiędzy wydziałami i jednostkami 
miejskimi w zakresie relacji z organizacjami pozarządowymi. Powinno się zwrócić 
większą uwagę na pełny przepływ informacji oraz wzmocnić rolę Wydziału Spraw 
Społecznych jako koordynatora współpracy.  

 
Tak jak w latach poprzednich konkursy były skierowanie nie tylko dla organizacji 
pozarządowych, ale także dla innych instytucji kultury, sztuki, nauki, sportu. Co za 
tym idzie nie była w pełni respektowana zasad pomocniczości określona jako 
podstawowa w realizacji Programu Współpracy. Nowelizacja ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie wykluczyła powyższe instytucje z możliwości 
uczestnictwa w konkursach w związku z tym  od roku 2011 problem ten nie będzie 
się powtarzał. 

Potrzebne jest także kontynuacja prac nad rekomendacjami ze Sprawozdania z 
realizacji Programu Współpracy za rok 2008, tj.: utworzenie funduszu pożyczkowego 
dla organizacji pozarządowych i wypracowania zasad dofinansowania wkładu 
własnego NGO w projektach przez nich realizowanych ze środków spoza budżetu 
miejskiego; wyodrębnienie z ogólnego konkursu ofert przedsięwzięć cyklicznych i 
priorytetowych; oraz powstania Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. 

 

II. 

Odnosząc się do rekomendacji jakie Gdańska Rada Pożytku Publicznego wysunęła 
w stosunku do własnej pracy należałoby uwzględnić w szczególności: 

 - włączenie do składu Rady osób kierujących komórkami organizacyjnymi 
kluczowymi dla współpracy z organizacjami pozarządowymi 

-  zharmonizowanie trybu udzielania dotacji w oparciu o zapisy Ustawy o Sporcie i 
procedur określonych  obowiązującymi Programami Współpracy Miasta 
Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi: wieloletnim na lata 2011-2015 oraz 
rocznym na rok 2011.  

-  włączenie Rady do działań mających na celu  wspólne kreowanie polityki 
społecznej (nie tylko opiniowanie),  
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-  działania promujące GRPP oraz Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych 
pozwalające na wzrost ich rozpoznawalności w środowiskach, w których 
funkcjonują, co  zwiększy jednocześnie ich aktywność i reprezentatywność, 

-  opracowanie jednolitego trybu i schematu ogłaszania wszystkich konkursów 
dotacyjnych, w szczególności  kwestii zasad konkursowych, kosztów 
kwalifikowanych, sposobu rozliczeń, wkładu własnego. 

-  współpracę z pozostałymi Radami Społecznymi Miasta Gdańska. 
 

III.  

Jednym z elementów o jaki został uzupełniony w roku 2010 Program Współpracy na 
rok 2011 są zasady prowadzenia wspólnych publiczno – społecznych działań w 
oparciu o partnerską formę działania. Jest to między innymi efekt 
przeprowadzonego projektu pt Skuteczne Partnerstwo Lokalne, gdzie 
międzysektorowa i interdyscyplinarna grupa robocza  pracowała nad zasadami i 
modelem współpracy w formie partnerstwa. Jedną z rekomendacji jest promocja tej 
formy działania. Partnerstwo jest tu rozumiane jako działania wspólne od momentu 
budowania planu – projektu po jego realizację z pełnym podziałem praw i 
obowiązków oraz wspólną odpowiedzialnością i korzyściami. 

Partnerstwo takie jest  także procesem samym w sobie. Wymaga ono umiejętnego 
zarządzania i animowania. Partnerstwo jest  także działaniem ludzi, nie tylko 
instytucji, w oparciu o pełną transparentność, równość i zaufanie. Partnerstwo jest 
więc  partycypacją w procesie planowania i konsumowania sukcesu. A wszystko w 
standardzie powyżej opisanym. 

 

W ramach projektu My Generation prowadzonego przez Miasto Gdańsk ze 
znaczącym udziałem organizacji pozarządowych przygotowywane są w sposób 
partycypatywny założenia do polityki młodzieżowej Miasta Gdańska. Także tutaj 
grupa robocza projektu, w skład której wchodzą  młodzi mieszkańcy Miasta, poprzez 
opracowywane założenia, rekomenduje zmiany w realizowanej polityce współpracy.  
Zaproponowano stworzenie Forum Młodych jako niezależnego (m.in. od instytucji 
edukacji, od partii politycznych) ciała opiniodawczego i doradczego dającego prawo 
do współdecydowania młodym mieszkańcom Miasta w zakresach ich dotyczących. 
Postulowano udostępnienie infrastruktury sportowej i edukacyjnej na działania 
społeczne zarówno młodzieży nie zrzeszonej jak i lokalnym organizacjom 
pozarządowym w sposób pozwalający także na aktywne kreowanie działań a nie 
tylko pasywne uczestniczenie w z góry narzuconych działaniach. Ostatnią 
rekomendacją było wprowadzenie funduszu małych grantów dla inicjatyw 
młodzieżowych, w których uczestniczyć mogłyby grupy nieformalne. Ta 
rekomendacja została wprowadzona już w konkursie prowadzonym przez Wydział 
Spraw Społecznych, a postuluje się realizowanie jej w każdym konkursie grantowym 
wszystkich wydziałów i jednostek Miasta Gdańska. 

 

 


