Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy gminy Mogilno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2020
Uchwałą Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2019 r. został przyjęty
Program współpracy gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Celem programu było budowanie
partnerstwa między gminą i organizacjami, a w szczególności umacnianie lokalnych działań,
poprawa jakości życia i poszerzenie udziału mieszkańców gminy w procesie tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego, a także zwiększenie efektywności wykorzystania środków
publicznych.
Program współpracy zakładał działania o charakterze finansowym i pozafinansowym.
Współpraca w zakresie finansowym odbywała się w formie zlecania realizacji zadań
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie uproszczonym z pominięciem
otwartego konkursu ofert (tzw. tryb małych zleceń) zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).
W 2020 r. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert w zakresach:
1) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn.zm.)
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
6) turystyka i krajoznawstwo,
7) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w rudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Działania o charakterze finansowym przedstawiają się następująco:
a) otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057)
Liczba ogłoszonych
otwartych konkursów ofert

1
1) Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza
Mogilna z dnia 15 stycznia 2020 r.,

Liczba organizacji
pozarządowych
uczestniczących w
otwartych
konkursach ofert

10

Liczba złożonych
ofert

12

Liczba
organizacji
pozarządowych,
które otrzymały
dotacje

8

Liczba zadań
publicznych
dofinansowanych w
ramach otwartych
konkursów ofert

8

b) tryb uproszczony tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert
Liczba wniosków złożonych przez
organizacje pozarządowe

Liczba zadań publicznych
dofinansowanych w trybie
uproszczonym

1

1

W otwartym konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym z pominięciem otwartego
konkursu ofert dotację udzielono na następujące projekty:
l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota
dotacji

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Mogilnie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk
Nadziei” w Żabienku

3

Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie
Społeczne

1

4
5
6

Stowarzyszenie „Wspólna droga” w
Marcinkowie
Mogileńskie Towarzystwo Kultury
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Mogilnie

Zaduszki poetycko-muzyczne
Patronowi Województwa KujawskoPomorskiego Świętemu Janowi Pawłowi II
w 100.lecie urodzin
„Wawrzyn Junior” – pokazy filmowe w
ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu
Pyszadło 2020
„Wielcy… znani naszej małej Ojczyzny –
Kurt Lewin”
Druk publikacji „Moje życie darem
Boga” ks. Eugeniusza Jaworskiego
„Z kulturą bez uzależnień”

2.000 zł
1.500 zł
3.000 zł
1.500 zł
2.000 zł
2.500 zł

Nauka, oświata, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi
Mogileńskiej
7

Warsztaty fotograficzne połączone z
konkursem na tło na pocztówkę
upamiętniającą 80.rocznicę zbrodni
katyńskiej i 10-lecie nadania Szkole
Podstawowej im. Ofiar Katynia w
Strzelcach

1.000 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8

KS Noteć Gębice

XVI Turniej Piłki Nożnej im. Leona
Dworka

3.000 zł

Turystyka i krajoznawstwo
9

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

Jesienny harcerski marsz na orientację

2.000 zł

Oferta realizacji zadania publicznego, którą złożono w trybie uproszczonym z pominięciem
otwartego konkursu ofert spełniała kryteria określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzn. zadanie miało charakter
lokalny, jego realizację zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość
dofinansowania, o które ubiegał się oferent nie przekroczyła 10.000 zł.
Łącznie w 2020 r. na realizację zadań publicznych przekazano organizacjom pozarządowym
kwotę 17.000 zł, z tego wykorzystano 9.500 zł (w otwartym konkursie ofert była to kwota
14.500 zł, a w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert 2.500 zł).

W związku z ogłoszoną na terenie naszego kraju pandemią oraz wprowadzonymi
obostrzeniami i ograniczeniami związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2, 4 zadania
publiczne zrealizowały 3 organizacje pozarządowe. Z przeprowadzenia pozostałych inicjatyw
stowarzyszenia zrezygnowały. Poniżej, w tabeli znajdują się zadania zrealizowane w 2020 r. z
udziałem środków pochodzących z budżetu gminy Mogilno.
l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota
dotacji

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1
2
3

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Mogilnie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Mogilnie
Mogileńskie Towarzystwo Kultury

Zaduszki poetycko-muzyczne
Z kulturą bez uzależnień
Druk publikacji „Moje życie darem
Boga” ks. Eugeniusza Jaworskiego

2.000 zł
2.500 zł
2.000 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
4

KS Noteć Gębice

XVI Turniej Piłki Nożnej im. Leona
Dworka

3.000 zł

Charakterystyka zrealizowanych zadań publicznych
1. „Zaduszki poetycko-muzyczne”. Realizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
w partnerstwie z Mogileńskim Domem Kultury oraz Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Wydarzenie odbywa się cyklicznie i ma na celu
upamiętnienie osób zasłużonych dla ziemi mogileńskiej, których już nie ma wśród nas.
W programie znalazła się część wspomnieniowa, która dotyczyła mieszkańców ziemi
mogileńskiej. W stosunku do poprzednich wydarzeń, w 2020 r. zaduszki odbyły się w
sali widowiskowej Mogileńskiego Domu Kultury przy ograniczonej liczbie
uczestników i bez montażu słowno-muzycznego, który corocznie przygotowany był
przez uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie. Sylwetki znanych i zasłużonych
przedstawili: Karol Kopliński (zaprezentował Mieczysława Czarneckiego), Witold
Pochylski (zaprezentował Kazimierza Sobkowiaka), Władysław Domagalski
(zaprezentował Pawła Domagalskiego), Andrzej Jakubowski (opowiedział o Kurcie
Lewinie). Całość zakończył koncert pt. „Niemen. Moja Ojczyzna” w wykonaniu
zespołu AMBITUS TRIO. Czas realizacji zadania 01.09-27.11.2020 r. Całkowity koszt
– 2.500 zł, dotacja – 2.000 zł.
2. „Z kulturą bez uzależnień”. Zadanie wykonało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku i polegało na rozwijaniu
talentów i zdolności dzieci oraz młodzieży poprzez organizację warsztatów i zajęć
plenerowych m.in. muzycznych, wokalnych, judo, samoobrony, rękodzieła i hiphopowych na terenie muzeum w Chabsku. Czas realizacji 02.04-29.06.2020 r. Koszt
całkowity zadania – 2.950 zł, wysokość dotacji 2.500 zł.
3. Druk publikacji „Moje życie darem Boga” ks. Eugeniusza Jaworskiego. Projekt
zgłoszony przez Mogileńskie Towarzystwo Kultury przy współpracy z Miejską

Biblioteką Publiczną w Mogilnie. Ks. Jaworski to Honorowy Obywatel Miasta
Mogilna. Chcąc duchowo wesprzeć mieszkańców naszego miasta zaczął pisać książki.
Mogileńskie Towarzystwo Kultury swoimi działaniami wsparło i promowało, a także
przypomniało sylwetkę duchownego oraz przy współpracy z pracownikami biblioteki
przygotowało wystawę prezentującą osobę tego zasłużonego dla miasta proboszcza
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Czas realizacji 14.04 – 30.06.2020 r, koszt
całkowity 4.732 zł, w tym dotacja 2.000 zł.
4. XVI Turniej Piłki Nożnej im. Leona Dworka. Projekt zrealizował Klub Sportowy
„Noteć” Gębice. Jest to zadanie cykliczne, które ma na celu popularyzację sportu i
aktywności ruchowej wśród mieszkańców naszej gminy. W turnieju wzięli udział
piłkarze różnych roczników, którzy zostali podzieleni na drużyny. Rozgrywki
prowadzone były systemem pucharowym. W przerwach między spotkaniami odbyły się
konkursy dla publiczności oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Czas realizacji
zadania 01.07-31.08.2020 r., koszt całkowity – 5.749,36 zł w tym dotacja 3.000 zł.
Oferty złożone przez organizacje pozarządowe oceniała powołana zarządzeniem burmistrza
Mogilna komisja konkursowa, w której zasiedli: Teodor Pryka, Weronika Czarnecka, Kinga
Lukstaedt i Marcin Zieliński. Komisja konkursowa działała zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.
1057).
W zakresie działalności finansowej, tj. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym
posiadającym osobowość prawną, zasady wsparcia określa uchwała Nr XXVII/293/17 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 01.02.2017
r., poz. 506).
Działania o charakterze pozafinansowym obejmowały współpracę z zespołami konsultacyjnodoradczymi tj. z Zespołem Opiniująco-Doradczym ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i Radą Sportu, a także promowanie działalności sektora pozarządowego
poprzez propagowanie ich działań i przedsięwzięć na stronie internetowej urzędu.
W dniach od 1 do 16 października 2020 r. poddano konsultacji projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. W związku z
trwającym stanem epidemii konsultacje odbyły się w formie pośredniej poprzez wyrażenie
opinii składanych w wersji papierowej, elektronicznej czy przesłanej pocztą na adres Urzędu
Miejskiego w Mogilnie.
Przed spotkaniem konsultacyjnym organizacje miały możliwość zapoznania się z projektem
uchwały, bowiem został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Mogilnie, zamieszczony na stronie urzędu miejskiego (www.mogilno.pl),
umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz dostępny w Wydziale Promocji
i Kultury UM w Mogilnie.
W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na

terenie gminy Mogilno miały możliwość zapoznania się z projektem uchwały oraz wyrażenia
swoich sugestii i propozycji w tym zakresie.
W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy.
Rok 2020 był czasem pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W obliczu
narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia obostrzeń i zakazów, które miały przyczynić się do
spowolnienia zachorowań i wyciszenia epidemii, podmioty społeczne miały ograniczoną
możliwość realizacji swoich statutowych celów lub też w ogóle nie mogły swobodnie działać.
Spośród wielu zaplanowanych na początku 2020 r. imprez i zadań zrealizowano zgodnie z
wytycznymi Sanepidu i przy zastosowaniu maksymalnych rygorów higieniczno-sanitarnych 4.
Organizacje pozarządowe do ostatniej chwili czekały ze złożeniem rezygnacji z realizacji
swoich inicjatyw. Podejmowane przez nich zamierzenia mogły tylko w ograniczonym zakresie
wpłynąć na aktywność mieszkańców bowiem nakaz „pozostań w domu” obowiązywał niemal
przez cały 2020 rok.

Sporządziła: Katarzyna Wasilewska

