
29 kwietnia 2013 roku

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 2012 rok ”

Współpraca miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi prowadzona była na podstawie 

„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  2012  rok ”,  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały Nr  XII/72/11 Rady Miasta 

Hajnówka  z  dnia  26  października  2011  r.  Program współpracy  określa  obszary,  zasady  i  formy 

współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi.

Podejmowane przez samorząd działania w 2012 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.

Współpraca o charakterze finansowym

Współpraca  o  charakterze  finansowym  polegała  przede  wszystkim  na  wspieraniu  lub 

powierzaniu realizacji zadań publicznych w formie dotacji. 

W 2012 roku organizacje pozarządowe w odpowiedzi na ogłoszone konkursy  złożyły łącznie 

41 ofert. Zawarto 39 umów na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, 2 oferty nie otrzymały 

dofinansowania.  Na realizację zadań zleconych w drodze otwartych konkursów ofert   przekazano 

dotacje na łączną kwotę 307 796 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 Urzędu Miasta.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęły 2 oferty, złożone przez organizacje pozarządowe 

z własnej inicjatywy (poza konkursem). Jedna oferta została wycofana przez oferenta. Druga oferta, 

złożona  przez  Stowarzyszenie  Budowy  Pomnika  Prawosławnym  Mieszkańcom  Białostocczyzny 

Zabitym, Zamordowanym i Zamęczonym w latach 1939-1956 dotyczyła wydania „Księgi Pamięci”. Z 

uwagi na brak wolnych środków finansowych w budżecie miasta Hajnówka, oferta nie otrzymała 

dofinansowania.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn.  
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zm.) oraz uchwały  nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. 

Woj. Podl.  Nr 272, poz. 3269) podpisanych zostało 7 umów na dotacje dla klubów sportowych, na 

łączną kwotę 376 000,00 zł.

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2012 roku

Sfera pożytku publicznego Kwota  przeznaczona 
w  budżecie  miasta 
Hajnówka

Kwota 
wnioskowana 
przez organizacje

Kwota 
przyznana 
organizacjom

ochrona i promocja zdrowia/ 
profilaktyka antyalkoholowa

40 000 40 000 40 000

działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych 

40 000 50 161 40 000

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych i w wieku 
emerytalnym

5 000 6 400 5 000

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 

5 000 5 000 5 000

wypoczynek dzieci i młodzieży 110 000 114 796 94 796
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

63 000 63 000 63 000

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

376 000 376 000 376 000

ochrona zwierząt 60 000 60 000 60 000
Razem 699 000 715 357 683 796

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 

fakcie dofinansowania realizacji zadania przez zleceniodawcę.

Współpraca o charakterze pozafinansowym

Współpraca  pozafinansowa  z  organizacjami  pozarządowymi  przyjmowała  różny charakter, 

m.in.:  patronaty  honorowe imprez  organizowanych  przez  organizacje,  współorganizacja  inicjatyw 

organizacji  skierowanych  do  mieszkańców  miasta  Hajnówka  (wydarzenia  kulturalne,  sportowe, 

konkursy, spotkania okolicznościowe), m.in.:

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce;

2) Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki (Rockowisko);
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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)  Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło w Hajnówce;

7) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

8) Stowarzyszenia Akcja Katolicka;

9) Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”;

10) Związku Hodowców Koni;

11) Polskiego Związku Niewidomych – koło terenowe w Hajnówce (Dzień Białej Laski).

W 2012 roku wpłynęło 6 wniosków od organizacji pozarządowych o objęcie przedsięwzięć 

honorowym  patronatem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  Wszystkie  wnioski  zostały  rozpatrzone 

pozytywnie.

W  ramach  współpracy  o  charakterze  pozafinansowym  samorząd  podejmował  działania 

aktywizujące hajnowskie organizacje pozarządowe. Głównie za pośrednictwem strony internetowej 

oraz  poczty  elektronicznej  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.  Tego  rodzaju 

informacje były także udzielane ustnie, w trakcie spotkań z zainteresowanymi podmiotami. 

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;
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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 oraz 

Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które szerzą idee samorządności i 

aktywności  obywatelskiej  oraz  partycypacji  społecznej  i  aktywnego  uczestnictwa  społeczności  w 

rozwiązywaniu  lokalnych  problemów.  Współpraca  przejawiała  się  głównie  poprzez  czynne 

uczestnictwo  pracowników  urzędu  w  organizowanych  przez  te  organizacje  szkoleniach  i  udział 

samorządu w realizowanych przez nie projektach, dzięki czemu Urząd Miasta Hajnówka otrzymał 

wyróżnienie „Za szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w 2012 roku”.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

Załącznik:

- Wykaz zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w 2012 roku
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