
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3  ust.  3   ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

Współpraca miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz „ Roczny program współpracy miasta Hajnówka 

z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3   ustawy z  dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”, stanowiący 

załącznik do Uchwały Nr XL/252/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. 

Podejmowane przez samorząd działania w 2011 r. wynikające z programu współpracy miały 

na celu  zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych na realizację zadań w sferze 

pożytku publicznego oraz wzrost efektywności działania na rzecz mieszkańców miasta Hajnówka w 

szczególności poprzez skuteczne wykonywanie zadań własnych wynikających z przepisów prawa we 

współpracy z organizacjami oraz poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych 

celów społecznych. Ich realizacja służyła:

1) uzupełnianiu  działań  miasta  w  zakresie  wykraczającym  poza  zadania  realizowane  przez 

struktury samorządowe;

2) rozwiązywaniu  ważnych problemów społeczności  lokalnej  we współpracy z  organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) poprawie jakości życia mieszkańców miasta Hajnówka poprzez celniejsze zidentyfikowanie 

potrzeb społeczności lokalnych;

4) włączaniu partnerów – organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej;

5) budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

6) promocji miasta Hajnówka jako miasta otwartego na potrzeby społeczności lokalnych.

Prowadzona  współpraca  miała  charakter  finansowy  lub  niefinansowy.  Współpraca  o 

charakterze finansowym polegała przede wszystkim na wspieraniu lub powierzaniu realizacji zadań 

publicznych w formie dotacji. W 2011 roku zawarto 50 umów na realizację zadań w sferze pożytku 

publicznego.  Na  realizację  tych  zadań   przekazano  dotacje  na  łączną  kwotę  678 907,00  zł. 

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

1)  wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na 

terenie miasta (dofinansowano 3 zdania na kwotę 40 000,00 zł);

2) promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenia działań 

ukierunkowanych  na  zapobieganie  i  zmniejszenie  szkód  związanych  z  alkoholem 

(dofinansowano 1 zadnie na kwotę 25 000,00 zł);
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3) propagowania  wśród  osób  starszych  z  terenu  miasta  Hajnówka  aktywnego  trybu  życia 

(dofinansowano 1 zadanie na kwotę 5 000,00 zł);

4) zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych (dofinansowano 1 zadanie na kwotę 5 000,00 zł)

5) organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2011 

(dofinansowano 15 zadań, kwota dofinansowania 19 342,00 zł);

6) organizacja  czasu  wolnego  podczas  wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży  –  Akcja  Lato  2011 

(dofinansowano 10 zadań, w różnego rodzaju zajęciach i wycieczkach uczestniczyło około 530 

osób, kwota dofinansowania 27 692,00 zł);

7) kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci wskazanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Hajnówce (dofinansowano 1 zadanie, kwota dofinansowania 13 000,00 

zł);

8) popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych  oraz  promocja  walorów  artystycznych 

muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce (dofinansowano 1 zadanie na kwotę 8 000,00 zł)

9) popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych  oraz  promocja  walorów  artystycznych 

muzyki cerkiewnej w Hajnówce (dofinansowano 1 zadanie na kwotę 30 000,00 zł);

10) szerzenie  i  upowszechnianie  kultury  muzycznej  poprzez  prowadzenie  orkiestry  dętej  w 

Hajnówce (dofinansowano 1 zadanie na kwotę 24 993,00 zł);

11) organizacja  przedsięwzięć  związanych  z  obchodami  jubileuszu  60  lat  praw  miejskich 

Hajnówki (dofinansowano 6 zadań na kwotę 39 880,00 zł);

12) publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki (dofinansowano 

1 zadanie na kwotę 7 000,00 zł)

13) wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej  (dofinansowano  5  zadań,  kwota 

dofinansowania 370 000,00 zł,);

14) zapobieganie  bezdomności  zwierząt  poprzez  prowadzenie  schroniska  dla  zwierząt 

bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka (dofinansowano 1 zadanie na kwotę 

60 000,00 zł).

Wszelkie  informacje  związane  z  ogłaszanymi  konkursami  (treść  ogłoszeń,  informacje  o 

rozstrzygnięciu konkursów, wybranych ofertach oraz wartość przyznanych dotacji) były na bieżąco 

zamieszczane na stronie internetowej miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń.

Przy okazji realizowanych zadań publicznych, zleconych w trybie otwartego konkursu ofert, 

organizacje promowały miasto Hajnówka poprzez własne materiały informacyjne,  w mediach, jak 

również  stosownie  do  charakteru  zadania,  np.  przez  ustną  informację  kierowaną do odbiorców o 
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fakcie dofinansowania realizacji zadania przez zleceniodawcę – Urząd Miasta Hajnówka.

Ponadto Urząd Miasta Hajnówka był współorganizatorem inicjatyw organizacji działających 

na  terenie  miasta  (wydarzenia  kulturalne  i  sportowe,  jubileusze,  konkursy,  spotkania 

okolicznościowe), m.in.:

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce;

2) Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki (Rockowisko);

3) Klubu Brydża Sportowego Stekop Podlasie;

4) Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;

5) Stowarzyszenia  Kulturalnego „Pocztówka” (Międzynarodowy Festiwal  Teatralny WERTEP, 

warsztaty teatralne);

6)  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży;

7) Stowarzyszenia Akcja Katolicka;

8) Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”;

9) Polskiego Związku Niewidomych – koło terenowe w Hajnówce.

W  ramach  współpracy  o  charakterze  pozafinansowym  samorząd  podejmował  działania 

aktywizujące hajnowskie organizacje pozarządowe. Głównie za pośrednictwem strony internetowej 

prowadzono  działalność  informacyjną  ukierunkowaną  na  zachęcanie  organizacji  do  pozyskiwania 

środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Zamieszczano informacje o konkursach ogłaszanych 

przez  inne  instytucje  i  jednostki  administracji  publicznej,  których  potencjalnymi  beneficjentami 

mogły być hajnowskie organizacje pozarządowe, np.:

– Polsko-białoruska wymiana młodzieży - otwarty konkurs ofert MEN

– Lokalny  Konkurs  Grantowy  w  ramach  Programu  „Działaj  Lokalnie  VII”  Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności;

– otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

– Nabór wniosków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

– konkurs „WOLONTARIAT JEST SUPER – MOJA HISTORIA” 

– Konkurs Ministra Spotu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów,

– Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012.

Tego rodzaju informacje były także udzielane ustnie, w trakcie konsultacji z zainteresowanymi 

podmiotami. 

Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące nowego rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania 

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zmieniającego dotychczas obowiązujące przy otwartych 
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konkursach ofert  rozporządzenie w zakresie ww. dokumentów. Szkolenie przeprowadził  Krzysztof 

Leończuk – pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Urząd  Miasta  Hajnówka  udostępniał  podmiotom  prowadzącym  działalność  pożytku 

publicznego  lokale  na  spotkania  związane  z  realizacją  programu  i  prowadzeniem  statutowej 

działalności. Nieodpłatnie z sali konferencyjnej nr 12 w urzędzie korzystały m. in.: 

1) Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska;

2) Związek Sybiraków;

3) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;

4) Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr”;

5) Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”;

6) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej UNISONO;

7) Klub Sportowy Puszcza Hajnówka.

Użytkowano  na  preferencyjnych  warunkach  lokale  będące  własnością  Gminy  Miejskiej 

Hajnówka zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Użytkownicy: 

1) Klub Abstynenta i Rodzin Klubu Abstynenta „Dąb”;

2) Stowarzyszenie Białoruskie Forum Samorządowe RP w Polsce;

3) Związek Sybiraków – Zarząd Oddziału;

4) Związek Inwalidów Wojennych;

5) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;

6) Polski Czerwony Krzyż;

7) Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Hajnówce;

8) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Hajnówce.

Utrzymywano szeroką współpracę z Podlaską Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, dzięki 

czemu samorząd miasta Hajnówka czynnie uczestniczył w wypełnieniu misji tej organizacji, czym jest 

szerzenie idei samorządności i aktywności obywatelskiej oraz partycypacji i aktywnego uczestnictwa 

społeczności w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Współpraca przejawiała się głównie poprzez 

czynne uczestnictwo pracowników urzędu w szkoleniach organizowanych przez fundację oraz udział 

samorządu w realizowanych przez nią projektach (Forum Urzędników Europejskich), dzięki czemu 

Urząd  Miasta  Hajnówka  otrzymał  nagrodę  „Za  szczególną  aktywność  w  rozwoju  wiedzy 

samorządowej w 2010 roku”.

27 kwietnia 2012 roku

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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