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Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji 

 

Posiedzenie odbyło się w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  

w dniu 19. kwietnia 2017 r. 

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Sprawozdanie końcowe z realizacji rocznego programu współpracy samorządu z NGO 

3. Sprawozdanie częściowe z realizacji wieloletniego programu współpracy samorządu z NGO 

4. Sprawy wniesione przez delegatów. 

 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Sejmiku – Lucyna Andrysiak. 

Przewodnicząca przedstawiła zaproponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, porządek 

został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Lucyna Andrysiak poprosiła o zabranie głosu p. Piotra Niedziałkowskiego, który 

przedstawił Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Sprawozdanie zostało 

przesłane drogą mailową.  

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia 

zaspokojenia potrzeb społecznych. Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach 

konkursów (w tym na zadania wieloletnie) oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 

6 771 486,75 zł, z tego podmioty dotowane wykorzystały 6 705 636,83 zł, co stanowi 99,03% kwoty 

przekazanej. Przyczyny niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe związane były z 

rezygnacją z realizacji zadania, zwrotem części niewykorzystanej dotacji lub zwrotem części dotacji z 

powodu jej nieprawidłowego wydatkowania. W ramach przyznanych dotacji z budżetu województwa 

kujawsko-pomorskiego 577 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 

614 projektów. 
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W porównaniu z rokiem 2015 nieznacznie zmalała liczba ofert złożonych w trybie konkursowym, tj. 

o 11,8% (141 ofert mniej). Odmienną sytuację odnotowano w trybie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert - tzw. trybie uproszczonym. W 2015 łącznie złożono 71 ofert, z których 48 uznano za 

celowe i przyznano dotacje, zaś w 2016 liczba złożonych ofert wyniosła 94, natomiast 63 zrealizowano. 

W tym przypadku zanotowano znaczny progres złożonych ofert (wzrost o 32% - 23 oferty więcej), co 

oznacza że tryb pozakonkursowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony organizacji 

pozarządowych. 

Znacząco wzrosła również kwota przeznaczona na realizację zadań w trybie uproszczonym tj. 

294.843,75 zł. w 2015 roku do kwoty 374.219 zł. w 2016 roku – wzrost nastąpił o 26,92 %. 

2016 r. był również rokiem, w którym kontynuowano realizację zadań w trybie wieloletnim. Łącznie 

kontynuowano zadania w oparciu o 3 umowy na działania wieloletnie, co w stosunku do roku 2015 

stanowi 66 % wzrost. 

Faktem jest, że od 2012 do 2015 roku odnotowywano stały wzrost środków przeznaczonych na otwarte 

konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Dla porównania podać należy, że w 2012 roku wartość 

środków przeznaczonych na konkursy wynosiła 4 906 555,00 zł, natomiast w 2015 roku była to kwota 

7 103 185,00 zł, a więc o 30,92 % wyższa niż wyjściowa.  

W 2016 roku jednak nastąpił nieznaczny spadek środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert – 

tj. 705.917,25. zł (9,93%). Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z mniejszej ilości ogłoszonych 

konkursów z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczących programów sportu powszechnego gdzie 

województwo partycypowało w kosztach ich realizacji. 

Zaobserwowano również nieznaczny spadek wkładu własnego wnoszonego do projektów przez 

organizacje pozarządowe. Dla porównania w 2015 r. wynosił on 16.314.986,90. zł natomiast w roku 

2016  było to 15.828.385,51 zł. - spadek o ok 3%. W roku 2016 trwały również zaawansowane prace 

nad dostosowaniem elektronicznego generatora ofert, który pozwolił już w roku ubiegłym usprawnić 

proces składania aplikacji, tworzenia umów i rozliczania projektów będących przedmiotem 

dofinansowania przez Samorząd Województwa. Generator w związku ze zmianą rozporządzenia w 

sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego z kwietnia 2016 r. i rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z sierpnia 

2016 r., został przebudowany dwuetapowo. Aby dostosować narzędzie do nowych wzorów należało 

rozdzielić aplikację na dwa moduły – dotyczące trybu uproszczonego i konkursowego.  Ostatecznie 

generator został ponownie uruchomiony we wrześniu 2016 r. (tryb uproszczony) oraz w grudniu 

ubiegłego roku (tryb konkursowy) i umożliwił składanie ofert w konkursach ogłoszonych na lata 2017-

2019 na nowych wzorach.  
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W czerwcu 2016 r. odbyła się kolejna, IX edycja konkursu pn. „Rodzynki z pozarządówki”, w ramach 

której tytułem uhonorowano 12 organizacji i przekazano nagrody pieniężne w łącznej kwocie 30 

tysięcy złotych. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. 

Kontynuowana była kampania pn. 1% dla naszego regionu”, która ma na celu przybliżenie możliwości 

przekazania części podatku na rzecz organizacji, posiadających status OPP w naszym województwie. 

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

powołano zespół roboczy, który zajął się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego 

regionu". Podczas cyklicznych spotkań Zespołu wypracowane zostały metody realizacji kampanii. 

Jednym z działań była kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów i ulotek, które 

w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i 

przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką trzeciego 

sektora miały możliwość korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego realizowanego przez Biuro 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z organizowanego raz w miesiącu, bezpłatnego 

doradztwa w zakresie prawa i rachunkowości świadczonego przez specjalistów. 

W ramach współpracy pozafinansowej współorganizowano również szereg spotkań i konferencji we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi a pracownicy biura angażowali swoją wiedzę i 

doświadczenie w prace w zespołach kapitułach i innych międzysektorowych gremiach. 

Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

Realizowana była w kilkunastu obszarach tematycznych, zarówno w formie zlecania realizacji zadań 

publicznych, powierzania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych. Stałym 

partnerem w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych był Sejmik Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Ad. 3 

Piotr Niedziałkowski przedstawił Sprawozdanie częściowe z realizacji Wieloletniego Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi  na 

lata 2016-2020 

Sprawozdanie częściowe obrazuje realizację Wieloletniego programu w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2016 r. Ocena stopnia realizacji celów szczegółowych polegała na monitoringu wskaźników i 

ich realizacji. 
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W 2016 r. ogłoszono 25 otwartych konkursów ofert, w tym 19 konkursów na podstawie 

prowizorium budżetowego. Pozwoliło to na odpowiednio wczesne ogłoszenie konkursów 

i zapewnienie organizacjom minimum 21-dniowego terminu na składanie ofert.    

Po raz szósty ogłoszono konkurs pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów 

finansowanych z funduszy zewnętrznych”. Na konkurs wpłynęło 16 ofert. Przekazano 9 dotacji na 

kwotę 74 090,23 zł.  

Znacząco wzrosło zainteresowanie stroną internetową skierowaną do organizacji pozarządowych, co 

potwierdza kilkukrotnie wyższy wskaźnik liczby odwiedzin  strony (z 241 369 w 2015 r. do 265 328). 

Wzrosła także liczba organizacji, które  otrzymują informacje - baza odbiorców informacji prowadzona 

przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zawiera dane 1555 podmiotów. 

W 2016 r. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na działalność Biura Współpracy 

wyniosła 56 000,00 zł. W ramach powyższej kwoty finansowane były następujące zadania: nagrody w 

konkursie "Rodzynki z pozarządówki", gala rozdania nagród w konkursie "Rodzynki z pozarządówki", 

doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa, zwrot kosztów podróży 

członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe, zwrot kosztów podróży 

członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, spotkania 

RDPP i Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

W roku 2016 zintensyfikowano również prace związane z dostosowaniem elektronicznego 

generatora ofert do zmieniających się przepisów wykonawczych. W związku z wprowadzeniem 

aplikacji udzielono około 4 000 porad telefonicznych z zakresu funkcjonowania aplikacji oraz z 

interpretacji przepisów związanych z prowadzeniem otwartych konkursów ofert ogłaszanych na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne, w których uczestniczyły organizacje pozarządowe 

działające na terenie województwa. Organizacje zaproponowały postulaty do konsultowanych 

programów strategicznych i innych programów o charakterze wojewódzkim - tj. „Program Współpracy 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, 

„Program rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Zalecenia przy budowie 

dróg rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Ponadto wśród 27 Lokalnych Grup 

Działania z województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono konsultacje dokumentów 

dotyczących przyznawanych środków. Przeprowadzono również konsultacje „Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017-2020”. 

Odbywały się cykliczne szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych pn. „środa z funduszami” 

prowadzone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Biuro Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi zorganizowało 60 godzin doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości trzeciego 
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sektora, z którego skorzystały 34 organizacje pozarządowe i osoby fizyczne – liderzy społeczni. W 

ramach bieżącej działalności Biura udzielonych zostało ok. 6000 porad telefonicznych/mailowych oraz 

bezpośrednio w siedzibie urzędu. 

Ponadto wzmacnianie potencjału NGO odbywało się poprzez m.in. nieodpłatne użyczenie sal 

konferencyjnych, dystrybucję kilkudziesięciu publikacji pt. „o  projekcie i wniosku” i publikacji  

pt.„ustawa o działalności pożytku publicznego z komentarzem”, materiałów konferencyjnych,  

gadżetów na cele konferencyjne, organizowanie cateringu, udzielenie wsparcia merytorycznego przy 

zakładaniu stowarzyszeń, fundacji itp. Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowano 2 

zadania propagujące ideę współpracy - tj: XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego (zorganizowane w Toruniu przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji 

Pozarządowych) oraz projekt wspierający nowopowstałe i młode organizacje pozarządowe, grupy 

nieformalne pn. „Inicjuj z FIO” (Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych TŁOK i Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). W  zakresie działań 

związanych realizacją zadania pn. „XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego” zorganizowano największa w regionie konferencję, skierowaną do III 

sektora. Była ona okazją do spotkań, rozmów i dyskusji między organizacjami pozarządowymi, jak i 

do wymiany wiedzy na ważne dla środowiska tematy. Tematyka i wydarzenia zaplanowane w trakcie 

Forum zostały wybrane przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji. W ramach forum 

przeprowadzono konkurs pn. „Wolontariat w Akcji”. Kapituła konkursu składająca się  

z przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych wyłoniła 3 laureatów konkursu, którym 

wręczono nagrody pieniężne oraz okolicznościowe dyplomy. Przy okazji konferencji, odbyła się 

również I edycja procesu wyróżniania samorządów lokalnych pn. „Proobywatelski Samorząd”, którego 

celem było przełamywanie stereotypizacji ról we współpracy NGO z jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

Kolejnym działaniem promującym ideę współpracy organizacji pozarządowych było   

prowadzenie kampanii „1% dla naszego regionu” – promowanie idei przekazywania 1% podatku na 

rzecz organizacji pozarządowych z regionu kujawsko-pomorskiego. Z inicjatywy Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołano zespół roboczy, który zajął się 

przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu". Zespół składał się z przedstawicieli 

Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli 

NGO, nie zrzeszonych w Sejmiku NGO. Podczas cyklicznych spotkań Zespołu wypracowane zostały 

metody realizacji kampanii. Jednym z działań była kampania medialna w radiu PIK oraz druk  
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i kolportaż plakatów i ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego 

zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych. 

Nadrzędnym celem kampanii było zwiększenie zasobów finansowych organizacji 

pozarządowych, które poprzez prowadzoną działalność, w rezultacie przyczyniać się będą do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego w województwie i działać na korzyść mieszkańców regionu. 

Program wieloletni wraz z jego uszczegółowieniem w postaci programu rocznego  

na 2016 rok regulował zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Miał on na celu zapewnienie 

jak najlepszych warunków do działania wyżej wymienionym podmiotom oraz podtrzymanie 

funkcjonującego od lat systemu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego  

i organizacji pozarządowych, działających na jego terenie, na zasadzie szeroko rozumianego 

partnerstwa. 

 

 

Ad. 4  

 

Wobec braku uwag i wolnych wniosków, Przewodnicząca Lucyna Andrysiak podziękowała delegatom 

za przybycie i zaprosiła na kolejne spotkanie Sejmiku, które odbędzie się po wakacjach. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

 

Lucyna Andrysiak Ilona Borowska 

Przewodnicząca Protokolant 

 


