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Nagroda „Proobywatelski samorząd”

Działania współpracy międzysektorowej rozwijane
są konsekwentnie od lat i w ścisłej współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Miasto realizuje
konkursy na tzw. wkłady własne dla organizacji;
prowadzi liczne procesy konsultacyjne z udziałem
organizacji. Działająca w Żninie Rada Działalności
Pożytku Publicznego ma swój wyodrębniony budżet na
poszczególne lata aktywności; w 2016 roku powołane
zostało Centrum Organizacji Pozarządowych, o które
zabiegały lokalne organizacje pozarządowe.



Współpraca finansowa z NGO

Współpraca o charakterze finansowym
odbywa się w formie:

• powierzania wykonania zadania 
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji 
na finansowanie jego realizacji;

• wspierania takiego zadania publicznego 
wraz z udzielaniem dotacji 
na dofinansowanie jego realizacji.



Współpraca finansowa z NGO

Zadania publiczne realizowane są poprzez

1. otwarte konkursy ofert

• w ramach pożytku publicznego,

• otwarty konkurs ofert na wkład własny,

2. tryb pozakonkursowy

• zlecanie realizacji zadań publicznych (od 2010) w trybie art. 19 a „ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.



Współpraca finansowa z NGO

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych
realizowane są w szczególności poprzez:

• udzielanie pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;

• zlecanie zadań publicznych w trybie art. 221 ustawy o finansach
publicznych.



Otwarte konkursy ofert

Konkursy na realizację zadań
publicznych są ogłaszane nie wcześniej
niż po przyjęciu i przekazaniu Radzie
projektu budżetu lub po
przedstawieniu projektu budżetu.

Zasady i tryb wyboru ofert są jawne
i podawane do publicznej wiadomości
w ogłoszeniu o otwartym konkursie
ofert.

2015

26.11.2015 – ogłoszenie
i opublikowanie konkursu
z zakresu pożytku publicznego

22.12.2015 - termin składania
ofert

04.02.2016 – rozstrzygnięcie
konkursu



Przykłady realizowanych zadań publicznych

Gala Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego

Świąteczna Niespodzianka
– Kościół Ewangelicznych Chrześcijan



Komisje konkursowe

W komisjach konkursowych oceniających oferty na realizację zadań
publicznych zawsze pracują przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Burmistrz Żnina w trakcie trwania procedury konkursowej publikuje
informacje o naborze na członków komisji.

W przypadku braku zgłoszeń przeprowadzane są indywidualne rozmowy
z kandydatami, które pozwalają na zachowanie reprezentatywności trzeciego
sektora w pracach komisji konkursowych.



Pozafinansowe wsparcie gminy Żnin

Zgodnie z zapisami Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Gmina Żnin wspiera NGO w formie pozafinansowej:

• indywidualne konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych (rejestracja
stowarzyszeń, pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja zadań publicznych
współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego).

• wymiana informacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez
warsztaty, szkolenia, wspólnie podejmowane inicjatywy prowadzą do obustronnej
edukacji, a co za tym idzie również do lepszej realizacji zainaugurowanych działań.

• patronat burmistrza Żnina nad szereg przedsięwzięć organizowanych przez organizacje
pozarządowe działające na terenie gminy Żnin.

• wydruki, kserokopie dokumentów, pakiety promocyjne, projektowanie i wydruk
dyplomów, plakatów, materiałów reklamowych.



Udział organizacji w wydarzeniach 
promocyjnych gminy Żnin

Koła Gospodyń Wiejskich na Jarmarku św. Mikołaja Kuchnia Pałucka i jej stoisko na Jarmarku św. Mikołaja

Pokazy Żnińskiego Klubu Morsa Kidz Klub – Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Żninie



kondycja organizacji 
pozarządowych



bariery w 
rozwoju 

organizacji 
pozarządowych



bariery w 
rozwoju 

organizacji 
pozarządowych



Centrum Organizacji Pozarządowych

Od 1 września 2016 roku swoją
działalność rozpoczęło Centrum
Organizacji Pozarządowych
w Żninie, którego siedziba
znajduje się przy ul. Śniadeckich
15 w Żninie.

pow. użytkowa: 91,55 m²,

2 biura, część wspólna, salka
konferencyjna, kuchnia, magazyn,
łazienka z wc źródło: Google.pl



Pozafinansowe wsparcie gminy Żnin

Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie:

• organizację szkoleń, seminariów specjalistycznych i spotkań informacyjnych dla
członków organizacji, a także osób zainteresowanych podjęciem działalności w ramach
sektora pozarządowego,

• konsultacje i działalność doradczą dla organizacji,

• tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych,

• rozpoznawanie potrzeb organizacji,

• gromadzenie i upowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego,

• doradztwo finansowo-księgowe i prawne,



Pozafinansowe wsparcie gminy Żnin

• organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych,

• pozyskiwanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie COP,

• realizacja projektów finansowanych i dofinansowanych ze środków pochodzących ze
źródeł zewnętrznych,

• wsparcie pozafinansowe dla organizacji,

• udostępnianie sali konferencyjno-szkoleniowej na spotkania, konferencje, szkolenia,
imprezy okolicznościowe i inne potrzeby zgłaszane przez organizacje,

• udostępnianie organizacjom pozarządowym, na podstawie umowy użyczenia, lokali na
spotkania związane z działalnością statutową,

• współorganizację spotkań integracyjnych, kiermaszy, seminariów, festynów oraz
innych form działalności.



Finanse COP

• W uchwale budżetowej na rok 2016 Rada Miejska w Żninie zabezpieczyła środki na

funkcjonowanie COP Żnin w wysokości 188.443,00 zł.

• W roku 2016 planowany budżet roczny jednostki to kwota ok 150 tyś zł.

• W kolejnych latach centrum powinno pozyskiwać środki finansowe ze źródeł

zewnętrznych: programów grantowych publicznych i prywatnych zarówno na

realizowanie własnych projektów wspierających organizacje pozarządowe jak pomoc w

pozyskiwaniu środków w zdobywaniu przez organizacje pozarządowe środków

finansowych na prowadzenie działalności statutowej organizacji.



Sposób tworzenia Rocznego Programu 
Współpracy

• Corocznie z organizacjami pozarządowymi konsultowany jest strategiczny dokument czyli
Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• Przed rozpoczęciem prac nad ww. dokumentem do przedstawicieli III sektora wysyłane
są ankiety, które odzwierciedlają zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na kolejny
rok budżetowych. Po opracowaniu projektu dokument przedstawiany jest do publicznej
wiadomości i każdy z przedstawicieli NGO ma prawo wnieść uwagi w terminie 14 dni od
upublicznienia dokumentu.

• W ramach konsultacji organizowane są otwarte spotkania z organizacjami pozarządowymi,
warsztaty, które pomagają uwzględnić głos przedstawicieli sektora pozarządowego w
tworzeniu prawa miejscowego.



Warsztaty



Rada Działalności Pożytku Publicznego

• W latach 2011-2013 oraz 2013-2015 na terenie Gminy Żnin prężnie działała Rada 
Działalności Pożytku Publicznego.

• W trakcie kadencji odbyło się 11 posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Żnin, podjęto 26 uchwał. Prace RDPPGŻ dotyczyły głównie opiniowania  i współtworzenia 
dokumentów strategicznych dla III sektora takich jak roczny program współpracy, strategia 
rozwoju gminy. 

• Rada Działalności Pożytku Gminy Żnin brała udział w ogólnopolskim projekcie 
standaryzacyjnym „SPLOT Rad dla Rad”. Efektem pracy ostatniej kadencji Rady było 
opracowanie nowej uchwały w sprawie powoływania Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Żnin. 

• Trwają prace nad powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin na kolejną 
kadencję



Działania na rzecz wolontariatu

• W regulaminach dotyczących otwartych
konkursów ofert dodatkowo punktowane były
świadczenia wolontarystyczne.

• Jednym z priorytetów w ramach którego
można było uzyskać dofinansowanie była
promocja i organizacja wolontariatu.

• Burmistrz Żnina wspiera działalność Klubu
Ośmiu skupiającego wolontariuszy
zrzeszonych przy Zespole Szkół Ekonomiczno –
Handlowych w Żninie.

• Udzielał także wsparcia w trybie konkursowym
na organizację Gali żnińskiego Wolontariatu
organizowanej przez Stowarzyszenie
Kalejdoskop Żnin.



Dziękuję za uwagę

Paweł Sikora
p.sikora@um.znin.pl

tel. 605452582


