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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Co to jest?
Organizacja pozarządowa - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku
publicznym i o wolontariacie (zwana dalej ustawą) organizacjami pozarządowymi są:
 niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku,
 osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.
Trzeci (III) sektor to określenie używane do opisu organizacji pozarządowych. Odnosi się do
podziału aktywności społeczno - gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na
trzy sektory: pierwszy to administracja publiczna (sektor państwowy); drugi to sfera biznesu
(sektor prywatny), czyli wszelkie podmioty nastawione na zysk; trzeci sektor natomiast to
właśnie organizacje pozarządowe (organizacje non-profit) - ogół prywatnych organizacji
działających społecznie i nie dla zysku.
Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Pojęcie zrzeszenia nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego przyjmuje się znaczenie
nadane zrzeszeniom w socjologii. Termin ten został przeciwstawiony pojęciu wspólnoty, która
obejmuje swym zakresem takie grupy społeczne jak rodzina, gmina, naród. Dobrowolność to
swoboda inicjatywy zrzeszania się, a więc tworzenia, przystąpienia i wystąpienia ze
stowarzyszenia. Od samych członków zależy, czy stowarzyszenie powstanie i kiedy ulegnie
rozwiązaniu. Ustawa nie zalicza do stowarzyszeń np. organizacji samorządu zawodowego,
w których przynależność do organizacji ma charakter obligatoryjny. Dobrowolność
stowarzyszeń oznacza także, iż przepisy prawne nie mogą ustanowić obowiązku ich istnienia.

Nazewnictwo
Określenia używane zamiennie:
 organizacja non-profit,
 organizacja społeczna (obywatelska),
 organizacja charytatywna,
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 organizacja wolontarystyczna (ochotnicza),
 podmiot ekonomii społecznej
 NGO - od angielskiego określenia organizacji pozarządowej (non - governmental
organization).

Sfery działań publicznych
Organizacje III sektora najczęściej prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
 działalności charytatywnej;
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 ochrony i promocji zdrowia;
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 wypoczynku dzieci i młodzieży;
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
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 turystyki i krajoznawstwa;
 porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 ratownictwa i ochrony ludności;
 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
 upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
 promocji i organizacji wolontariatu;
 pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.

Jakie rodzaje stowarzyszeń występują
Formy organizacji pozarządowych a osobowość prawna:
 kluby sportowe,
 stowarzyszenia zwykłe,
 stowarzyszenia rejestrowe,
 fundacje,
 spółki non profit,
 kościelne osoby prawne,
 spółdzielnie socjalne.

Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
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1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Współpraca
Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań
publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności (art. 5 ust. 3 ustawy) i przybiera
dwie główne formy: pozafinansową (merytoryczną) oraz finansową.
 Zasada pomocniczości (subsydiarności) oznacza, że lokalne problemy powinny być
rozwiązywane u samego źródła. Jeśli sami obywatele (rodzina, sąsiedztwo, wspólnota
lokalna) mają potencjał do poradzenia sobie z nimi, to lokalna władza powinna
pozostawić im pole do działania. Z zasady każda władza jest służebna wobec obywateli
i nie powinna ingerować w życie społeczne, o ile nie jest to uzasadnione określonymi
warunkami i okolicznościami. Zasada pomocniczości zakłada, że problemy publiczne są
rozwiązywane na tym szczeblu, na którym powstają. Tworzy to najlepsze warunki do
efektywnego działania.
 Zasada suwerenności mówi o tym, że partnerzy współpracy zachowują niezależność we
wzajemnych

relacjach.

W

relacjach

pomiędzy

jednostkami

samorządu

a organizacjami pozarządowymi.
 Zasada partnerstwa zakłada współdziałanie suwerennych partnerów na rzecz celów,
które są kluczowe dla rozwoju lokalnej społeczności i dobrostanu obywateli.
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Podejmują oni wspólne wysiłki w przekonaniu, że dzięki łączeniu zasobów
i kompetencji osiągną lepsze rezultaty. Partnerstwo zakłada, że wszystkie strony
współpracują ze sobą w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania
i współodpowiedzialności.
 Zasada efektywności wymaga od partnerów współpracy stałego podnoszenia
potencjału do sprawnego realizowania zadań publicznych. Powinny być one
wykonywane w oparciu o reguły gospodarności (oszczędnie), tworzenia maksymalnej
wartości za określone i szanowania publicznych zasobów.
 Zasada uczciwej konkurencji zakłada, że wszystkie odpowiednio przygotowane
podmioty mają szansę rywalizować o możliwość wykonywania zadań publicznych.
W oparciu o zasadę uczciwej konkurencji można znaleźć najbardziej efektywnego
realizatora zadań publicznych.
 Zasada jawności zakłada, że partnerzy współpracy wzajemnie udostępniają sobie pełną
i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne
z punktu widzenia budowana wysokiej jakości partnerstwa. Wynika to z potrzeby
budowania wzajemnego zaufania.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek
uchwalenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rocznego programu
współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (art. 5a ust. 1). Ustawa wymaga by program przed uchwaleniem był
konsultowany z organizacjami pozarządowymi.
Formy współpracy
Pozafinansowe formy współpracy dotyczą głównie:
 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności przez organy
administracji publicznej i organizacje,
 konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 konsultowania

projektów

aktów

normatywnych

dotyczących

sfery

pożytku

publicznego z radami pożytku publicznego,
 tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się
z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.
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Należy jednak zwrócić uwagę, że obok wymienionych w ustawie przykładów, wypracowano
szereg innych możliwości kooperacji administracji z sektorem pozarządowym. Są to między
innymi:
 doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków,
 udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących
z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych
fundacji,
 opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji
publicznej – udzielanie rekomendacji,
 wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego,
 organizacja wspólnych konferencji i seminariów,
 wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu
tych potrzeb,
 wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji
publicznej i organizacjach,
 prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania
publiczne,
 udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych organów
administracji publicznej,
 inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania
organizacją,
 prowadzenie punktów poradnictwa dla organizacji pozarządowych,
 prowadzenie ośrodków wsparcia dla organizacji pozarządowych,
 udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych,
 działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń
i publikacji dla organizacji pozarządowych,
 popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych
administracji publicznej,
 pomoc organizacjom w nawiązywaniu współpracy z mediami,
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 pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Finansowe formy współpracy to realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
które mogą występować w czterech formach:
 powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 100%
sfinansowanie jego realizacji,
 wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe
dofinansowanie jego realizacji,


w ramach inicjatywy lokalnej, w ramach umowy partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zlecanie zadań publicznych odbywa się głównie poprzez otwarte konkursy ofert lub
w procedurze tzw. małych grantów.
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY MIASTA IŁAWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK
Celem głównym Program Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok przyjętego
uchwałą nr III/25/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 17 grudnia 2018 r. było kształtowanie
partnerstwa miasta z organizacjami dla wspólnych działań służących definiowaniu
i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.
Cel główny realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe:
1. podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współpracy w celu zwiększenia
efektywności realizacji zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,
2. umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami,
3. aktywizowanie społeczności lokalnej i podejmowanie działań zwiększających zakres
partycypacji społecznej mieszkańców,
4. podejmowanie wspólnych działań, otwarcie na nowe inicjatywy w celu poprawy
jakości życia mieszkańców,
5. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności
i wspieranie ich liderów,
6. zwiększenie wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w aktywizacji
społecznej i zawodowej mieszkańców.

Współpraca pozafinansowa miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczyła następujących
sfer:
a) obsługi technicznej imprez:
nagłośnienie; oświetlenie; budowa sceny; prowadzenie imprez; pomoc w: organizacji działań,
wspierania i promocji tych działań,
b) bezpłatnego użyczania sprzętu i lokali na potrzeby realizacji działań,
c) informacyjnej,
informowanie o zadaniach publicznych, konkursach, ważnych wydarzeniach w obszarze
działań trzeciego sektora.
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d) doradczej/ konsultacyjnej.
wspieranie doradcze organizacji pozarządowych w zakresie: działalności statutowej
organizacji, pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, zakładania stowarzyszeń,
obowiązków sprawozdawczych, dokonywania zmian w statucie, zwłaszcza zmian w KRS,
tworzenia wniosków o dotacje, zarządzania projektami, opracowywania kampanii
pozyskiwania 1%.
W roku 2019 zorganizowano 5 spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu miasta Iławy, związane z aplikowaniem o dotację na realizację zadań
publicznych oraz sprawozdawczości z ich realizacji.
Ponadto na oficjalnej stronie internetowej Iławy www.ilawa.pl w 2019 roku, były publikowane
informacje o konkursach i organizowanych wydarzeniach dotyczących działań trzeciego
sektora. Były także przekazywane materiały promocyjne na różnego rodzaju akcje
i happeningi.
Koordynacją Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami pozarządowymi
w roku 2019 zajmował się Wydział Komunikacji Społecznej oraz Wojciech Jankowski z Ośrodka
Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

Współpraca finansowa, realizowana była po przeprowadzeniu otwartych konkursów
ofert. Współpraca odbywała się na podstawie wyżej wymienionych zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
W Rocznym Programie określone zostały priorytetowe zadania oraz formy i zakres współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
w roku 2019, zadaniami priorytetowymi były:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim
mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
a. profilaktyki raka piersi,
b. ograniczenie wykluczenia społecznego osób niewidomych i tracących wzrok,
c. aktywizacja osób starszych z terenu miasta Iławy,
d. wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego
funkcjonowania,
e. realizacja zadania pn.: punkt wczesnej interwencji dla osób niepełnosprawnych.
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3. Pomoc społeczna:
zadanie - świadczenie usług zapewniających tymczasowe schronienie osobom
bezdomnym.
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka zachowań:
a. zajęcia letnie profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci z terenu miasta Iławy,
b. zajęcia letnie profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną z terenu miasta Iławy,
c. zajęcia letnie profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z deficytami
psychofizycznymi,
d. zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych.
5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
zadanie - świadczenie usług z zakresu ochrony zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom
bezdomnym oraz dzikim na terenie Gminy Miejskiej Iława, prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a. organizacja obchodów Święta Flagi,
b. zorganizowanie cyklu zajęć wokalnych aktywizujących osoby z terenu miasta Iławy
dotkniętych chorobą nowotworową,
c. organizacja pleneru artystycznego rozwijającego twórczość artystyczną osób
zamieszkujących miasto Iława,
d. organizacja cyklu koncertów muzyki chóralnej,
e. organizacja wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Popołudnie z Kulturą Ukraińską”
f. aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym - organizacja przeglądu chórów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz spotkań teatralnych,
g. aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym - upowszechnianie kultury wśród
emerytów i rencistów z terenu miasta Iławy,
h. organizacja cyklu warsztatów artystycznych pn. „Kuźnia Talentów”,
i. organizacja cyklu warsztatów muzyki gospel,
j. wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra
wspólnego,
k. działania na rzecz integracji środowisk kombatanckich z terenu miasta.
Na wykonanie powyższych zadań Burmistrz Miasta Iławy ogłosił otwarte konkursy ofert.
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Po ocenie przedłożonych ofert Komisja dokonała ich zaopiniowania i przedłożyła propozycje
wyboru ofert. Komisja powołana jest zarządzeniem nr 0151/6/2011 Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania ofert
o udzielanie dotacji z budżetu Miasta Iławy, w opiniowaniu brało udział od 5 do 7 członków tej
komisji. Wśród nich są pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych z terenu Iławy.
Poniżej prezentuję zestawienie wysokości przyznanych środków na poszczególne zadania wraz
z nazwami oferentów.
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l.p.

Nazwa oferenta

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Olsztynie

2

Stowarzyszenie Iławski Klub
Amazonki

3

Nazwa zadania publicznego

zapewnienie bezpieczeństwa na
akwenach
wypoczywających
w okresie letnim mieszkańców
Miasta Iława, jak i osób
przybywających do Miasta Iława

profilaktyki raka piersi

ograniczenie
wykluczenia
Polski Związek Niewidomych koło
społecznego osób niewidomych
w Iławie
i tracących wzrok

Rezultaty zadania

Liczba osób korzystających z zadania
jest nieokreślona, byli to mieszkańcy
Gminy Miejskiej Iława oraz przybyli
turyści wypoczywający nad wodą i na
wodzie. Ratownicy przed sezonem
żeglarskim przeprowadzili szereg
pogadanek
w
szkołach
i przedszkolach na terenie miasta
Iławy.
Udzielano
wsparcia
z
zabezpieczaniu
5
imprez
organizowanych przez Gminę Miejską
Iława.
Przygotowanie
kampanii
informacyjnej dla mieszkańców Iławy
w
związku
z
chorobami
nowotworowymi.
Organizacja
spotkań w 5 iławskich szkołach na
temat
profilaktyki
chorób
nowotworowych,
udział
w
spotkaniach 250 osób
Zorganizowano spotkania i imprezy
kulturalno rekreacyjne związane
z obchodami międzynarodowego
dnia osób niewidomych – udział
wzięło 50 osób

Wysokość
przyznanych
środków z
budżetu miasta

Wartość
całkowita zadania
publicznego

11 000,00 zł

14 665,44 zł

2 000,00 zł

8 924,67 zł

2 000,00 zł

5 199,00 zł
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4

5

6

7

8

Stowarzyszenie Iławski Klub
Amazonki

aktywizacja
osób
z terenu miasta Iławy

starszych

wsparcie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w dążeniu do
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
samodzielnego funkcjonowania
Osób Niepełnosprawnych
/zadanie
realizowane
jest
Intelektualnie koło w Iławie
w trybie wieloletnim do 2021
roku/
Polskie Stowarzyszenie na rzecz realizacja zadania pn.: punkt
Osób Niepełnosprawnych
wczesnej interwencji dla osób
Intelektualnie koło w Iławie
niepełnosprawnych
brak oferenta

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
zarząd miejsko gminny w Iławie

świadczenie
zapewniających
schronienie
bezdomnym

Przeprowadzenie 22 spotkań dla 20
osób starszych z terenu miasta Iławy.
Zajęcia
integracyjne
oraz
zwiększające
umiejętności
artystyczne,
zwiększające
bezpieczeństwo osób starszych.
Organizacja dla 20 osób zajęć
aktywizujących
i
treningów
umiejętności społeczno-zawodowych
w
pracowniach
tematycznych
prowadzonych przez PSONI koło w
Iławie
Udzielanie indywidualnej pomocy
specjalistycznej 50 osobom -dzieci od
0 do 3 roku życia

usług
tymczasowe
osobom

Zorganizowano zajęcia dla 30
uczestników półkolonii wakacyjnych.
Były to dwa 4 godzinne turnusy,
trwające 10 dni dla dzieci z miasta
zajęcia letnie profilaktyczno – Iława.
wychowawcze dla dzieci z terenu – wyjście do pracowni na warsztaty
miasta Iławy
artystyczne,
– organizacja zajęć ruchowych, –
wyjścia na plażę,
– wyjście na kręgle,
– wyjazdy edukacyjno - integracyjne

5 000,00 zł

6 200,00 zł

5 000,00 zł

9 575,00 zł

11 000,00 zł

13 130,00 zł

120 000,00 zł

0,00 zł

6 000,00 zł

9 323,01 zł
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9

Stowarzyszenie Jesteśmy

10

brak oferenta

11

Fundacja Rozwoju i Edukacji

12

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt Animals

13

Związek Harcerstwa Polskiego
hufiec Iława

zajęcia letnie profilaktyczno –
wychowawcze
dla
dzieci
z
niepełnosprawnością
intelektualną z terenu miasta
Iławy

Zorganizowano zajęcia dla 12
uczestników,
dzieci
z niepełnosprawnością. Były to 10
dniowe,
4
godzinne
zajęcia
wakacyjne.
– organizacja zajęć ruchowych,
– zajęcia na basenie,
– zajęcia na kręgielni,
– 2 wyjazdy edukacyjno –
integracyjne
– organizacja 2 pikników
integracyjnych

zajęcia letnie profilaktyczno –
wychowawcze
dla
dzieci
i młodzieży z deficytami
psychofizycznymi
zrezygnowała
zajęcia
psychoedukacyjne Organizacja
z realizacji zadania
i profilaktyczne dla dorosłych
Przyjęcie
do
schroniska
zapewnienie opieki zwierzętom
i świadczenie opieki nad 140 psami
bezdomnym oraz dzikim na
i 30 kotami.
terenie Gminy Miejskiej Iława,
Realizacja i prowadzenie 10 lekcji
prowadzenie schroniska dla
w szkołach i przedszkolach
bezdomnych zwierząt /zadanie
Zorganizowanie 10 wizyt ze szkół
realizowane jest w trybie
i przedszkoli w schronisku.
wieloletnim do 2020 roku/
Na terenie Iławy zorganizowano
organizacja obchodów Święta i
przeprowadzono
wydarzenie,
Flagi
w którym uczestniczyło 95 osób,
Podczas
imprezy
odbyły
się:

3 000,00 zł

4 595,56 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

282 000,00 zł

333 717,56 zł

2 200,00 zł

2 580,00 zł
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14

Stowarzyszenie Iławski Klub
Amazonki

zorganizowanie cyklu zajęć
wokalnych aktywizujących osoby
z
terenu
miasta
Iławy
dotkniętych
chorobą
nowotworową
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Stowarzyszenie KulturalnoArtystyczne SART

organizacja
pleneru
artystycznego
rozwijającego
twórczość artystyczną osób
zamieszkujących miasto Iława

16

Stowarzyszenie chór CAMERATA

17

Związek Ukraińców w Polsce

organizacja cyklu
muzyki chóralnej

organizacja
kulturalnego
„Popołudnie
Ukraińską”

koncertów

wydarzenia
pod
nazwą
z
Kulturą

happening z udziałem mieszkańców
miasta, konkursy wraz z nagrodami,
przemarsz z symbolami narodowymi
po terenie miasta.
Przeprowadzono
20
godzin
warsztatów wokalnych dla 16 osób,
mieszkańców Iławy. Uczestnictwo
w koncertach chóralnych, których
wysłuchało ok. 450 osób z terenu
miasta Iława
Udział 20 mieszkańców Iławy
w warsztatach artystycznych oraz
organizacja 1 pleneru artystycznego
dla artystów zamieszkujących Iławę.
Zorganizowanie 1 wystawy po
plenerowej
Przeprowadzono 10 warsztatów
wokalnych dla mieszkańców Iławy
i
wykonano
10
koncertów
chóralnych, w tym 5 w Iławie i po 1
w Rudzienicach, 1 w Świętej Lipce, 1
w Tallinie, 1 w Rydze, 1 w St.
Petersburgu
Zorganizowanie
imprezy
pn.
Popołudnie z kulturą Ukraińska
w Iławie, udział ok 1000 osób
w tym mieszkańcy miasta Iławy

2 200,00 zł

4 620,00 zł

3 500,00 zł

4 597, 15 zł

11 000,00 zł

21 640,00 zł

12 000,00 zł

14 600,00 zł
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18

Uniwersytet Trzeciego Wieku

aktywizacja społeczna osób
w
wieku
emerytalnym
organizacja przeglądu chórów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
oraz spotkań teatralnych
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aktywizacja społeczna osób
w
wieku
emerytalnym
Warmińsko Mazurskie
Stowarzyszenie Polskich Dzieci upowszechnianie kultury wśród
Wojny oddział terenowy w Iławie emerytów i rencistów z terenu
miasta Iławy
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Stowarzyszenie IST art

organizacja cyklu warsztatów
artystycznych
pn.
„Kuźnia
Talentów”

21

Stowarzyszenie Gospel

organizacja cyklu
muzyki gospel
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Stowarzyszenie Przystań

warsztatów

wsparcie
organizacji
pozarządowych w realizacji
działań o charakterze dobra
wspólnego

Przygotowanie oraz przeprowadzenie
widowiska
artystycznego
bożonarodzeniowego
dla
mieszkańców Iławy. W spektaklu
wzięło udział ok 260 osób- widzów.
Grupa przygotowująca to 39 osób,
członków Uniwersytetu
Organizacja 2 spotkań integracyjnych
osób starszych z młodzieżą z terenu
Iławy. Wycieczka do muzeum
w Sztutowie oraz 1 spotkanie
z młodzieżą na terenie Iławy.
Zorganizowanie
2
warsztatów
artystycznych z udziałem artystów
zamieszkujących miasto Iławę oraz 2
warsztatów
(rzeźbiarskich
i rysunkowych) dla dzieci z terenu
miasta
Organizacja warsztatów wokalnych
gospel dla 55 mieszkańców Iławy oraz
przygotowanie i przeprowadzenie
koncertu dla 450 osób
Wsparcie
społeczności
lokalnej
poprzez zorganizowanie konkursu
grantowego
dla
grup,
które
zainicjowały działania o charakterze
dobra
wspólnego
na
rzecz
mieszkańców z miasta Iławy.
Realizacja
programu
„Działaj
Lokalnie” dla 2 grup.

5 000,00 zł

27 345,87 zł

1 500,00 zł

1 900,00 zł

1 500,00 zł

2 150,49 zł

3 000,00 zł

7 375,75 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł
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23

brak oferenta

działania na rzecz integracji
środowisk
kombatanckich
z terenu miasta
Razem kwota

2 000,00 zł

0,00 zł

499 900,00 zł

490 642,35 zł
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W roku 2019, pomimo zgłoszenia własnej propozycji do budżetu Gminy Miejskiej Iława oraz
dwukrotnym ogłoszeniu konkursu na realizację zadań nie wpłynęły oferty na następujące
zadanie:
1. zajęcia letnie profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z deficytami
psychofizycznymi, planowana kwota przeznaczona na realizację zadania 2000 zł.

Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i instytucji w zakresie upowszechniania kultury, sportu
oraz na działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje
pozarządowe:
1. klub

żeglarski

działających

przy

Międzyszkolnym

Ośrodku

Sportowym,

na podstawie uchwały Rady Miasta Iławy nr XXV/302/17 30 stycznia 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie żeglarstwa. MOS otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 20000 zł.
2. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, Gmina Miejska Iława przeznaczyła
w 2015 roku 2000 zł w drodze uchwały Rady Miasta Iławy XXXV/300/17 30 stycznia
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację
zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, polegającego na działalności
wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Razem suma wszystkich dotacji na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych wyniosła
397 900,00zł

Wsparcie lokalowe, za które nie są pobierane opłaty (najem, media). Jest to element wsparcia
niefinansowego miasta Iławy oraz pomoc organizacjom pozarządowym w ich funkcjonowaniu.
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS):
w budynku MOPS Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wiejskiej 2d, swoje biura miały niżej
wymienione organizacje pozarządowe:
1) Polski Związek Niewidomych Iława,
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Iławie,
3) Polski Czerwony Krzyż Koło w Iławie,
4) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Iławie,
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5) Stowarzyszenie Polaków Pokrzywdzonych przez III Rzeszę,
6) Związek Inwalidów Wojennych RP,
7) Polski Komitet Pomocy Społecznej,
8) Związek Harcerstwa Polskiego hufiec Iława,
9) Stowarzyszenie Dzieci Wojny.
W Centrum Aktywności Lokalnej mają swoje biura również Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, które ponoszą opłaty za wynajem powierzchni biurowych.

2.

W budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 6, ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy Społecznej.

3.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

W budynku Ośrodka, ul. Chełmińska 1, swoje biura miały następujące organizacje
pozarządowe:
1) Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”,
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
3) Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona,
4) Związek Pszczelarzy,
5) Stowarzyszenie „Pokolenia”,
6) Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców koło terenowe nr 65 w Iławie,
7) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie,
8) Stowarzyszenie „Media Art”,
9) Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych koło w Iławie,
10) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło M-G w Iławie,
11) Stowarzyszenie Iława - Tholen,
12) Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka”,
13) Iławskie Towarzystwo Wędkarskie,
14) Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego,
15) Iławska Grupa Ratownictwa,
16) Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom.
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Sektor pozarządowy w Gminie Miejskiej Iława.
W roku 2019 w mieście Iława zarejestrowanych było 132 organizacje pozarządowe włącznie
z uczniowskimi klubami sportowymi, co stanowi ok. 40% wszystkich organizacji w powiecie
iławskim.
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nazwa
Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska
w Iławie
Fundacja Edukacji i Rozwoju
Fundacja Na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych Puls
Fundacja Rozwoju Warmii I Mazur
Iławska Fundacja Rozwoju Gospodarczego
Iławski Klub Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących "MORENA" w Iławie
Iławski Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej
KOBRA
Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą
Tholen w Holandii
Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z
Wadami Słuchu
Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących "JEZIORAK"
Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe BICYKL
Iławskie Towarzystwo Wędkarskie
Iławskie Towarzystwo Wioślarskie
Iławskie Towarzystwo Sportowe Jeziorak Iława
Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "WIĘŹ"
przy Zakładzie Karnym w Iławie
Klub Wioślarski WIR
Kolejowy Warmińsko-Mazurski Klub Żeglarski DYM
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Iławie
Międzyszkolny Klub Sportowy "ZRYW-VOLLEY"
Ochotnicza Straż Pożarna Iława
Polski Czerwony Krzyż Oddział Iława
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Rejonowy w
Iławie
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich i Obozów Koncentracyjnych Koło w
Iławie
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd
Oddziału Rejonowego w Iławie
Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło MiejskoPowiatowe w Iławie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie
Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze
Spółdzielnia Socjalna Horyzonty
Stowarzyszenia Iławski Klub Morsów Lodowaci

Ulica
ul. Suska 6
ul. Grunwaldzka 13
ul. Grunwaldzka 13
ul. Gdańska 10/8
ul. Jana III Sobieskiego 37a
ul. Sienkiewicza 1A
ul. Komunalna 8
ul. Chełmińska 1
ul. Dąbrowskiego 11
ul. 1 Maja 35a/3
ul. Niepodległości 11B
ul. Chełmińska 1
ul. Smolki 6/36
ul. Sienkiewicza 1
ul. 1-go Maja 14
ul. Kopernika 6
ul. Dworcowa 3
ul. Wyszyńskiego 15
ul. Mierosławskiego 10
ul. Wyszyńskiego 10
ul. Wiejska 2d
ul. Wiejska 2d
ul. Chełmińska 1
ul. Jagiellończyka 3
ul. Wiejska 2d
ul. Wiejska 2d
ul. Wiejska 2d
ul. 1 Maja 7B
ul. Gdańska 10/6
ul. Kopernika 13 a/6
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego
Stowarzyszenie Chorych Dializowanych
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
„SMile”
Stowarzyszenie Chór CAMERATA
Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi
Zaburzeniami Rozwoju ISKIERKA NADZIEI
Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki
Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne SART
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. Feliksa
Nowowiejskiego Społeczne Ognisko Muzyczne w Iławie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego PROMYK
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciom z
Niepełnosprawnością Intelektualną JESTEŚMY
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „PRO BONO”
Stowarzyszenie Osiedle Lubawskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Zespołu Szkół
im. Bohaterów Września 1939 Roku
Stowarzyszenie PRZYSTAŃ
Stowarzyszenie Radio Taxi DUET
Stowarzyszenie Radio Taxi WODNIK
Stowarzyszenie Radio Tele-Taxi
Stowarzyszenie Sportów Wodnych
Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA
Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku
Strzelecki Klub Sportowy TIG
Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny
w Iławie
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iławki
Towarzystwo Tenisa Ziemnego
Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława
Uczniowski Klub Sportowy „Mały Jeziorak”
Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
Uczniowski Klub Sportowy Iławski Klub Kyokushin
Karate
Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Osób z
Chorobą Parkinsona
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Iławie
Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w
Iławie
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Iławie
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Iławie

ul. Chełmińska 1
ul. Sobieskiego 47A/23
ul. Zielona 35
ul. Dąbrowskiego 11
ul. Kopernika 5/22
ul. Chełmińska 1
ul. Sienkiewicza 8A
ul. Kościuszki 18
ul. Wyszyńskiego 2A
ul. Kościuszki 23a
ul. Grunwaldzka 6A
ul. Niepodległości 13a
ul Długa
ul. Kopernika 8a
ul. M.C. Skłodowskiej 23C
ul. Ostródzka 14
ul. Lubawska 3 pok. 407
ul. Rolna 24
ul. Chodkiewicza 5
ul. Chełmińska 1
ul. Brodnicka 19
ul. Kościuszki 18
ul. Szeptyckiego 7/29
ul. Sienkiewicza 1
ul. Chełmińska 1
ul. Jagiellończyka 16
ul. Sobieskiego 47B/18
ul. Kościuszki 23a
ul. Sienkiewicza 1
ul. M.C. Skłodowskiej 23C
ul. Smolki 17
ul. Wojska Polskiego 22/14
ul. Chełmińska 1
ul. Okulickiego 1A
ul. Chełmińska 1
ul. Szeptyckiego
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
Fundacja „Bliżej Dziecka”
Stowarzyszenie Sportów Xtremalnych
Fundacja Rzemiosła Artystycznego
Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji BRDM2
Fundacja Porcja Dobra
Stowarzyszenie Iławska Grupa Ratownictwa
Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom
Stowarzyszenie Iławska Straż Rybacka
Stowarzyszenie Iławskie Smoki
Fundacja IzaR
Centrum Praw Pozwanego

ul. Niepodległości 13
ul. Bandurskiego 2/9
ul. Jagiellończyka 16
ul. Kościuszki 39/25
ul. Lipowy Dwór 3
ul. Gen Maczka 6/2
ul. Sobieskiego 14/36
ul. Jagiellończyka8
ul. Gdańska 10/2
ul. Plażowa 6
ul. Gen. Maczka 9A
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Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Dolina Iławki”

ul. Ostródzka 2a

80
81
82

Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem
Fundacja 2U
Iławskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt

ul. Słowackiego 20
ul. Grottgera 4
ul. Kościuszki 39 / 26

83

Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. Stefana Żeromskiego

ul. Sienkiewicza 1

ul. Ostródzka 52 f

Organizacje, które funkcjonują tylko formalnie w rejestrze sądowym KRS oraz ewidencji
Starostwa Powiatowego w Iławie
l.p.

Nazwa

Ulica

1

Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych „ETAT”

ul. Kościuszki 1A

2

3

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Miejski
w Iławie
Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza
Drwęcy

ul. Dąbrowskiego 11

ul. Niepodległości 13

4

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Iławie

ul. Skłodowskiej 7

5

Stowarzyszenia "Pokolenia" Zarząd Powiatowy

ul. Kasprowicza 1/171

6

Stowarzyszenie "Warmia i Mazury bez Granic"

ul. Jana III Sobieskiego 47A/6

7

Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eylau YLAVIA

ul. Królowej Jadwigi 12b/3

8

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Iławie

ul. Jagiellończyka 3

9

Stowarzyszenie Iławianie Razem

ul. Komunalna 6

10

Stowarzyszenie Kupców i Handlowców

ul. Nowomiejska 15

11

Stowarzyszenie Kupców-Handlowców TARGOWISKO

ul. Kopernika 26

12

Stowarzyszenie MEDIA ART.

ul. Chełmińska 1

13
14

Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji Młodzieżowych
POKOLENIA Oddział Iława
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki - Galeria "na wprost"

ul. Chełmińska 1
ul. Niepodległości 8
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15
16

Stowarzyszenie na Rzecz Kontynuacji Tradycji Żeglarskich "Żagiel"
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego i jego Otuliny

ul. Plażowa 7/2
ul. Kajki 4

17

Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Wyższej Szkoły Humanistycznej

ul. Kościuszki 18

18

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych POLONIUSZ

ul. Chełmińska 11

19

Stowarzyszenie Polskich Modelarzy

ul. Nowomiejska 28

20
21
22

Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków dla Zakładów Przemysłu
Ziemniaczanego
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Turystyki - Lokalna Organizacja
Rozwojowa

ul. Wojska Polskiego 33
ul. Gen. Wł. Andersa 3
ul. Niepodległości 13

23

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Ruchowej START

ul. Kopernika 9A

24

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Powiatu Iławskiego

ul. Zielona 24

25

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Iławskiej

ul. Produkcyjna 12

26

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "POJEZIERZE" Oddział w Iławie

ul. Jagiellończyka 3

27

Stowarzyszenie Wędkarski Klub Sportowy CUPIDO

ul. Jagiełły 1A

28

Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

ul. Komunalna 2A

29

Iławska Fundacja Kultury

ul. Niepodległości 13b

30

Fundacja Pomocy Zwierzętom "Cztery Łapy"

ul. Jana III Sobieskiego 2A/9

31

Fundacja na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WINGS OF HOPE

ul. Fałata 9

32

Iławski Klub TKKF w Iławie

ul. Kościuszki 33b

33
34
35

Klub Olimpijczyka przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w
Iławie
Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "IŁAWA" w Iławie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa TurystycznoSportowego "SKRZYDŁA" w Iławie

ul. Niepodległości 11a
ul. Wiejska 11
ul. Solskiego 18

36

Stowarzyszenie Piłki Pięcioosobowej "Iława 2000" w Iławie

ul. Krótka 15

37

Uczniowski Klub Sportowy "ALOHA" w Iławie

ul. Chodkiewicza 5

38

Uczniowski Klub Sportowy "ARKA" w Iławie

ul. Kościuszki 23a

39

Uczniowski Klub Sportowy "BUDOWLANKA" w Iławie

ul. Kopernika 8a

40

Uczniowski Klub Sportowy "IRONMAN" SSP 4 Iława

ul. Skłodowskiej 31

41

Uczniowski Klub Sportowy "MASZT" w Iławie

ul. Kościuszki 2

42

Uczniowski Klub Sportowy "PIĄTKA" w Iławie

ul. Wiejska 11

43

Uczniowski Klub Sportowy "ŻACZEK" w Iławie

ul. Sienkiewicza 1

44

Uczniowski Klub Sportowy "ŻAGIEL" w Iławie

ul. Niepodległości 11a
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45

Uczniowski Klub Wioślarski "NURT G-2" w Iławie

ul. Wiejska 11

46

Uczniowski Klub Wioślarski "PIRS G-1" w Iławie

ul. Kościuszki 2

47

Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "BASKET" w Iławie

ul. Mierosławskiego 10

48

Uczniowski Klub Sportowy "Jeziorak 2001" Iława

ul. Odnowiciela 6/21

49

Uczniowski Klub Sportowy Iława "Bats"

ul. Niepodległości 11B

Prawo lokalne, dokumenty funkcjonowania współpracy.
W Gminie Miejskiej Iława funkcjonują następujące akty prawne wspierające działalność
organizacji pozarządowych:
 Roczny Program Współpracy Miasta Iława z Organizacjami Pozarządowymi.
 Uchwała Nr LX/688/10 Rady Miasta Iławy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Zarządzeniem nr 0151/6/2011 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania ofert o udzielanie dotacji
z budżetu Miasta Iławy.
 Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/149/15 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława.
Konsultacje z mieszkańcami – Konsultacje społeczne są nieodzowną formą partycypacji
obywatelskiej, realizacją

dialogu

społecznego odbywającego się

na

linii władza-

społeczeństwo, pozwalającą na aktywne zaangażowanie w sprawy i wydarzenia, bezpośrednio
dotyczące tejże konkretnej społeczności. Konsultacje społeczne otwierają tym samym drogę
nie tylko do wyrażania opinii, ale i do współudziału w podejmowanych decyzjach
i wynikających z nich działań. Dają poczucie realnego wpływu na kształtowanie rzeczywistości
społecznej, a nawet politycznej.
 Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/88/15 w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Inicjatywa lokalna - stanowi formę współpracy Gminy Miejskiej Iława z jej mieszkańcami
w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej zamieszkującej
teren gminy. Mieszkańcy miasta Iława bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek
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o realizację inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę,
rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów
architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność
charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty
i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni
w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/89/15 w sprawie przeprowadzania
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego.
Budżet obywatelski – to konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków
z budżetu Miasta Iława na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań. Budżet
obywatelski jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania
części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie
pozwoli mieszkańcom Miasta Iława uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części
lokalnych wydatków, bowiem w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie,
władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami
rekomendują na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
 Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/118/15 w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Iławy.
Pożyczki dla ngo - wychodząc naprzeciw potrzebom jakie zgłaszają szczególnie organizacje
pozarządowe z terenu Gminy Miejskiej Iława, a związane z zabezpieczaniem wkładu własnego
w projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych źródeł
zewnętrznych. Zabieganie organizacji pozarządowych o środki pozabudżetowe przewyższa
często

ich

możliwości

finansowe,

co

skutkuje

rezygnacją

w

z

aplikowania

o dofinansowanie zadań publicznych służących mieszkańcom gminy. Kwota udzielanej
pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego stwarza możliwości
uzyskania na realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych. Pożyczek udziela się w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta Iławy
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na dany rok budżetowy. Łączna kwota udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty
określonej w budżecie miasta na dany rok budżetowy.

Inne informacje
Na terenie miasta Iława funkcjonowały komisje i rady, w których zaangażowani społecznie są
przedstawiciele organizacji pozarządowych:


Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego,



Zespół konsultacyjny przy Burmistrzu do spraw osób niepełnosprawnych,



Zespół do spraw ekonomii społecznej powiatu iławskiego,



Rada Sportu,



Rada Kultury,



Miejska Rada Seniorów



Młodzieżowa Rada Miasta.

Na terenie miasta funkcjonuje Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) oraz Inkubator
Przedsiębiorczości Społecznej (IPS)
Centrum Organizacji Pozarządowych - funkcjonuje od 2004 r., od 2018 roku w ramach zadania
publicznego współfinansowanego przez Zarząd Powiatu Iławskiego pn.: „Działania
wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, również realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych.
Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe, wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał
społeczny i przyczynia się do rozwoju lokalnego. Centrum wspiera, ale nie wyręcza.
Funkcjonuje na zasadzie pomocniczości, solidarności i partnerstwa. Informuje, edukuje,
promuje i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne trzech sektorów: samorządu,
biznesu i organizacji pozarządowych.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej funkcjonuje od 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
a realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Na co dzień IPS udziela wsparcia w postaci doradztwa i animacji oraz szkoleń - zarówno dla
organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych jak również dla osób indywidualnych.
Prowadzi również działalność informacyjną dla stowarzyszeń n/t organizowanych konferencji,
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szkoleń, aktualnych programów. Wspiera opracowywanie przejrzystych i funkcjonalnych zasad
„wewnętrznej” współpracy organizacji pozarządowych

oraz

współpracy organizacji

z samorządem lokalnym.

Przygotował:
Wojciech Jankowski
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