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Wstęp
„Program współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, zwany dalej „Programem”, został przyjęty uchwałą
nr LXV/829/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 listopada 2014 r. i zmieniony uchwałą
nr XV/167/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Program jest dokumentem regulującym współpracę Miasta Pabianic z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”. Program określa cele, zasady, zakres przedmiotowy, formy współpracy oraz
priorytetowe zadania publiczne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Przedmiotem współpracy była realizacja zadań należących do sfery zadań publicznych, wskazanych
w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta.
Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w trybie określonym w uchwale Nr XXIII/263/12 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Pabianic w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Zmiany wprowadzone do Programu przyjęte uchwałą nr XV/167/15 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 sierpnia 2015 r. zostały poddane konsultacjom z Pabianicką Radą Działalności Pożytku
Publicznego na podstawie uchwały nr VII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca
2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu wykonawczego jest
zobowiązany, w terminie wskazanym w ustawie, przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie
z realizacji ww. Programu.
Sprawozdanie podsumowujące współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zostało opracowane na podstawie danych
przedstawionych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne urzędu i miejskie jednostki
organizacyjne odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Priorytety współpracy w 2015 roku
Podstawowe cele postawione w Programie określono z uwzględnieniem aktualnych potrzeb sektora
pozarządowego, społeczności lokalnej miasta Pabianic i programów strategicznych.
Głównym celem Programu było kreowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie
aktywności organizacji pozarządowych oraz budowanie partnerstwa pomiędzy administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta.
Cele szczegółowe Programu:
1) wspieranie działań na rzecz wzmocnienia pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im
równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych,
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2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalny,
3) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i miasta w zakresie realizacji zadań
publicznych,
4) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,
5) poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,
6) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w konsultowaniu projektów prawa
miejscowego,
7) rozwój wolontariatu.
Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe były realizowane na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, równości szans
i zrównoważonego rozwoju.
Formy współpracy
Współpraca miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy miała charakter finansowy i pozafinansowy.
I. Współpraca finansowa
Współpraca finansowa polegała na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań publicznych
w następujących formach:
 zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa
w ustawie,
 zlecania realizacji zadań, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na warunkach określonych
w art. 19a ustawy,
 zlecania realizacji zadań publicznych w trybach określonych w przepisach szczególnych.
1. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
Dotacje zostały udzielone organizacjom pozarządowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach
ofert oraz w trybie pozakonkursowym.
Otwarte konkursy ofert
Dział 852: Pomoc społeczna
Rozdział 85295: Pozostała działalność
Paragraf 2360: Dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia
Plan: 20.000 zł
Wykonanie: 20.000 zł
Zarządzenie nr 317/2014/P z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod tytułem:
„Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych”.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 20.000 zł
Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta Koło Pabianice
ul. Moniuszki 10, 95 – 200 Pabianice

Termin realizacji zadania

Przyznana kwota
dotacja

01.01.2015 r. – 15.04.2015 r.

20.000 zł
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 1;
liczba zawartych umów – 1;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 0;
liczba adresatów zadania publicznego – 46;
liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego – 9, w tym 5 wolontariuszy;

Dział 851: Ochrona Zdrowia
Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Paragraf 2360: Dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia
Plan: 292.000 zł
Wykonanie: 264.791zł
Zarządzenie Nr 29/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych pod tytułem: „Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych z terenu Miasta Pabianic, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 51.000 zł
Termin realizacji zadania publicznego: od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Zarządzeniem nr 68/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 marca 2015 r. odstąpiono od
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji ww. zadania.
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert 7 organizacji pozarządowych złożyło swoje oferty.
Zarządzenie Nr 69/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 85.000 zł
Zadanie 1: Prowadzenie klubu dla osób z problemem alkoholowym oraz promowanie idei
trzeźwości - 30.000 zł
Zadanie 2: Zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin - 24.000 zł
Zadanie 3: Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją - 6.000 zł
Zadanie 4: Promocja zdrowia wśród osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy w dalszej
rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu terapii oraz organizowanie wyjazdów i spotkań
mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia - 25.000 zł
Termin realizacji: od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.
Dotacje zostały udzielone niżej wymienionym podmiotom:
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Pabianickie
ul. Moniuszki 10
95 – 200 Pabianice
Fundacja Arkadia
Sztuka i Golf
ul. Wersalska 47/75 lok.3
91 – 212 Łódź

2.

Nazwa zadania
Zadanie 1: Prowadzenie klubu dla osób
z problemem alkoholowym oraz promowanie
idei trzeźwości
Zadanie 3: Organizacja zajęć sportowych
z elementami profilaktyki dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz
zagrożonych dysfunkcją
5

Przyznana
kwota dotacji
30.000 zł

6.000 zł

3.

4.

Caritas Archidiecezji
Łódzkiej
ul. Gdańska 111
90 – 507 Łódź

Stowarzyszenie Ośrodek
Kultury Chrześcijańskiej
„ORATORIUM”
ul. Jana Pawła II 46
95 – 200 Pabianice

Zadanie 4: Promocja zdrowia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin, udzielanie
pomocy w dalszej rehabilitacji osobom
uzależnionym po zakończeniu terapii oraz
organizowanie wyjazdów i spotkań mających
na celu upowszechnianie zdrowego stylu
życia
Zadanie 4: Promocja zdrowia wśród osób
uzależnionych i ich rodzin, udzielanie
pomocy w dalszej rehabilitacji osobom
uzależnionym po zakończeniu terapii oraz
organizowanie wyjazdów i spotkań mających
na celu upowszechnianie zdrowego stylu
życia

9.250 zł

15.750 zł

Razem:
61.000 zł
1. liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 7;
2. liczba zawartych umów – 4;
3. liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 1;
5. liczba adresatów zadania publicznego – 217;
6. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – 23, w tym 9 wolontariuszy;
Zarządzenie Nr 108/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 139.000 zł:
Zadanie nr 1: wypoczynek letni w formie kolonii i obozów wypoczynkowych –123.000 zł
Zadanie nr 2: wypoczynek letni w formie obozów sportowych – 11.000 zł
Zadanie nr 3: wypoczynek letni w formie zajęć sportowych – 5.000 zł
Termin realizacji zadania: od 26.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
Dotacje zostały udzielone niżej wymienionym podmiotom:
Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacja

1.

Związek Harcerstwa Polskiego, Zadanie nr 1: wypoczynek letni w formie
Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec kolonii i obozów wypoczynkowych
Pabianice
ul. Gdańska 6
95-200 Pabianice

66.495 zł

2.

Stowarzyszenie Ośrodek
Kultury Chrześcijańskiej
„Oratorium”
ul. Jana Pawła II 46
95-200 Pabianice

Zadanie nr 1: wypoczynek letni w formie
kolonii i obozów wypoczynkowych

28.080 zł

3.

Rzymskokatolicka Parafia
Miłosierdzia Bożego
ul. 20 Stycznia 77
95 -200 Pabianice

Zadanie nr 1: wypoczynek letni w formie
kolonii i obozów wypoczynkowych

20.046 zł
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4.

Pabianickie Towarzystwo
Cyklistów
ul. Gdańska 6
95 – 200 Pabianice

Zadanie nr 2: wypoczynek letni w formie
obozów sportowych

6.720 zł

5.

Fundacja Arkadia
Sztuka i Golf
ul. Wersalska 47/75 lok.3
91 – 212 Łódź

Zadanie nr 3: wypoczynek letni w formie
zajęć sportowych

5.000 zł

126.341 zł

Razem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 6;
liczba zawartych umów – 5;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 1;
liczba adresatów zadania publicznego – 262;
liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego – 37, w tym 18 wolontariuszy;

Zarządzenie Nr 296/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: „Prowadzenie
noclegowni dla osób uzależnionych”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 30.000 zł
Lp.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Pabianickie
ul. Moniuszki 10, 95 – 200 Pabianice

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa podmiotu

Termin realizacji zadania

Przyznana
kwota dotacja

20.11.2015 r. – 31.12.2015 r.

30.000 zł

liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 2;
liczba zawartych umów – 1;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 0;
liczba adresatów zadania publicznego – 27;
liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego – 8, w tym 3 wolontariuszy;

Tryb pozakonkursowy - wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym:
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Ochotniczy Sztab
Ratownictwa Pabianice
ul. Gen. Grota Roweckiego 13
95 – 200 Pabianice

Tytuł zadania
„Wspomaganie działalności
instytucji z terenu miasta
Pabianic służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych”
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Termin realizacji
zadania
16.01.–15.04.2015 r.

Przyznana
kwota dotacji
10.000 zł

Chrześcijańska Misja
Pomocy Ludziom
Uzależnionym „Nowa
Nadzieja” Oddział
w Pabianicach
ul. Konopna 26
95 – 200 Pabianice

„Prowadzenie punktu
02.02.–31.03.2015 r.
konsultacyjnego, terapii
uzależnień oraz grupy
wsparcia dla osób
uzależnionych i ich
rodzin w lokalu przy ul.
Kościuszki 3a w Pabianicach”

2.750 zł

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
ul. Gdańska 6
95 – 200 Pabianice

Organizacja półkolonii dla
dzieci i młodzieży z terenu
miasta Pabianic

01.07.–31.07.2015 r.

8.500 zł

4.

Pabianickie
Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „DOM”
ul. Garncarska 7
95-200 Pabianice

Organizacja zajęć i spotkań
16.11.–31.12.2014 r.
trzeźwościowych promujących
zdrowy tryb życia dla osób
uzależnionych i ich rodzin

2.200 zł

5.

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury
Chrześcijańskiej
„Oratorium”
ul. Jana Pawła II 46
95-200 Pabianice

Promocja zdrowia wśród
rodzin przez organizowanie
spotkania wigilijnego
mającego na celu wsparcie
rodzin w trudnej sytuacji
życiowej

01.12.–31.12.2015 r.

10.000 zł

6.

Związek Harcerstwa
Polskiego, Chorągiew
Łódzka ZHP, Hufiec
Pabianice
ul. Gdańska 6
95-200 Pabianice

Zimowe szkolenie
04.12.–31.12.2015 r.
profilaktyczne dla kadr drużyn

8.000 zł

7.

Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy
„SZANSA”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

Działanie na rzecz osób
będących w trudnych
sytuacjach życiowych,
szczególnie z powodu
problemu uzależnienia od
alkoholu

6.000 zł

2.

3.

47.450 zł

Razem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

04.12.–31.12.2015 r.

liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym– 7;
liczba zawartych umów – 7;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 0;
liczba adresatów zadań publicznych – 1187;
liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – 84, w tym 72 wolontariuszy;

Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania z realizacji zadań publicznych w terminie wskazanym
w ustawie.
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2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział 926: Sport
Rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf 2820: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych
Plan: 504.500 zł
Wykonanie: 504.500 zł
Forma i procedura przekazania środków:
Środki zostały rozdysponowane i przekazane klubom sportowym na podstawie uchwały nr
XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice.
Zgodnie z jej zapisami miało to miejsce w następującym trybie:
I nabór wniosków na kwotę 454.500 zł :
- ogłoszenie informacji i przeprowadzenie naboru wniosków na uzyskanie dotacji dla klubów
sportowych (Zarządzenie nr 23/2015/P z dnia 6 lutego 2015 r.),
- rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków – powołanie i praca komisji w tej sprawie (Zarządzenie nr
48/2015/P z dnia 2 marca 2015 r.),
- ogłoszenie informacji o podziale i wysokości dotacji na poszczególne zadania i wnioski
(Zarządzenie nr 61/2015/P z dnia 17 marca 2015 r.),
- przygotowanie i zawarcie umów z klubami sportowymi.
Zadanie 1: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu
w pabianickich klubach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwo
w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych pabianickich klubów sportowych –
26 wniosków;
Zadanie 2: Użytkowanie bazy sportowej na potrzeby szkolenia sportowego i organizacji zawodów
sportowych przez pabianickie kluby sportowe posiadające i utrzymujące własne obiekty sportowe –
1 wniosek;
Kluby sportowe złożyły sprawozdania ze zleconych zadań i rozliczenia przekazanych dotacji do
dnia 30 stycznia 2015 r.
Podział środków na poszczególne zadania i kluby sportowe w I naborze :
Zadanie 1: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu
w pabianickich klubach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwo
w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych pabianickich klubów sportowych.
Kwota : 434.500 zł
1. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja zapasy: 38.500 zł
2. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja sumo: 20.000 zł
3. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja szachy: 8.500 zł
4. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja piłka nożna: 34.500 zł
5. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja brydża: 6.500 zł
6. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice: 28.500 zł
7. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki: 59.000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Pabianice – sekcja bieg na orientację: 29.300 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Pabianice – sekcja lekkoatletyka: 3.700 zł
10. Pabianicki Klub Tenisowy: 11.000 zł
11. Pabianicki Klub Koszykówki ’99: 45.500 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Pabianice: 11.000 zł
13. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks” Pabianice: 34.000 zł.
14. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej:
52.500 zł
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15. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja tenisa stołowego:
3.000 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy „UKS 8” Pabianice: 1.500 zł
17. Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego „Wilki” Pabianice: 3.000 zł
18. Klub Piłki Siatkowej „Energia” Pabianice: 4.000 zł
19. Pabianicki Klub Sportów Wodnych: 11.000 zł
20. Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK „Walter”: 8.000 zł
21. A&A Golf Club Pabianice – wniosek odrzucony z przyczyn formalnych.
22. Pabianicki Klub Sztuk Walki „Azja”: 4.000 zł
23. UKS Heros Team: 7.000 zł
24. Klub Sportów Walki „Triumfator” (MMA Janiak Team Pabianice) : 2.800 zł
25. Fabrykanci Rugby Club: 3.900 zł
26. UKS „Animator”: 3.800 zł
Zadanie 2: Użytkowanie bazy sportowej na potrzeby szkolenia sportowego i organizacji zawodów
sportowych przez pabianickie kluby sportowe posiadające i utrzymujące własne obiekty sportowe.
Kwota : 20.000 zł
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów: 20.000 zł
II nabór wniosków na kwotę 50.000 zł:
- ogłoszenie informacji i przeprowadzenie naboru wniosków na uzyskanie dotacji dla klubów
sportowych (Zarządzenie nr 67/2015/P z dnia 20 marca 2015 r.),
- rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków – powołanie i praca komisji w tej sprawie (Zarządzenie nr
48/2015/P z dnia 2 marca 2015 r.),
- ogłoszenie informacji o podziale i wysokości dotacji na poszczególne zadania i wnioski
(Zarządzenie nr 105/2015/P z dnia 29 kwietnia 2015 r.),
- przygotowanie i zawarcie umów z klubami sportowymi.
W drodze naboru 4 kluby sportowe złożyły 4 wnioski na 1 główne zadanie w naborze:
Zadanie 1: Użytkowanie bazy sportowej na potrzeby szkolenia sportowego i organizacji zawodów
sportowych przez pabianickie kluby sportowe posiadające i utrzymujące własne obiekty sportowe –
4 wnioski;
Kluby sportowe złożyły sprawozdania ze zleconych zadań i rozliczenia przekazanych dotacji do
dnia 30 stycznia 2015 r.
Podział środków na poszczególne zadania i kluby sportowe w II naborze:
Zadanie 1: Użytkowanie bazy sportowej na potrzeby szkolenia sportowego i organizacji zawodów
sportowych przez pabianickie kluby sportowe posiadające i utrzymujące własne obiekty sportowe.
Kwota : 50.000 zł
1. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów: 32.000 zł
2. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice: 10.000 zł
3. Pabianicki Klub Sportów Wodnych: 4.000 zł
4. PKSOW LOK „Walter” Pabianice: 4.000 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.

liczba złożonych ofert – 31;
liczba zawartych umów – 30;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
liczba klubów sportowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 1;
liczba adresatów zadania publicznego – 2000;
liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego – 260, w tym 200 wolontariuszy;
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3. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej współpracowało z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata
Alberta Koło Pabianickie i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zlecając realizację zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Dział: 852 Pomoc społeczna
Rozdział: 85295 Pozostała działalność
Paragraf: 3110 Świadczenia społeczne
Plan: do 233.472 zł
Wykonanie: 207.708 zł
Zarządzeniem nr 318/2014/P z dnia 21 listopada 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Zapewnienie gorącego
posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2015 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.”
Termin realizacji zadania publicznego: 02.01.2015 r. – 31.12.2015 r., od poniedziałku do soboty,
z wyłączeniem dni świątecznych.
Nazwa realizatora zadania:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie
ul. Moniuszki 10
95 – 200 Pabianice
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób skierowanych przez MCPS, które skorzystały z gorącego
posiłku.
Liczba osób
Wysokość otrzymanej
Miesiąc
korzystających
dotacji
z gorącego posiłku
styczeń
107
19.456 zł
luty

121

7.660 zł

marzec

127

16.668 zł

kwiecień

122

19.260 zł

maj

118

17.562 zł

czerwiec

120

17.406 zł

lipiec

115

17.532 zł

sierpień

115

17.544 zł

wrzesień

117

16.488 zł

październik

123

17.580 zł

listopad

128

18.762 zł

grudzień

131

21.790 zł

Razem:
1.
2.
3.
4.

207.708 zł

liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 1;
liczba zawartych umów – 1;
liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 0;
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5. liczba adresatów zadania publicznego – 189;
6. liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego – 9, w tym 8 wolontariuszy;
Dział: 852 Pomoc społeczna
Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych
Plan: do 518.216 zł
Wykonanie: 417.219 zł
Zarządzenie nr 319/2014/P z 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod tytułem:
1.„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w ich miejscu zamieszkania w 2015 r. ”
2.„Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w ich miejscu
zamieszkania w 2015 r.”
Nazwa realizatora zadania:
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Wólczańska 217/219
93-005 Łódź
PKPS świadczył usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta
Pabianic w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r., we wszystkie dni tygodnia w godzinach
8.00 – 20.00. Realizator udzielał pomocy potrzebującym w prowadzeniu gospodarstwa domowego
oraz zapewniał profesjonalną opiekę pielęgnacyjną.
Poniższa tabela przedstawia liczbę godzin świadczonych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców miasta Pabianic.
Miesiąc

Liczba godzin

Styczeń

3.209

33.308 zł

Luty

3.247

33.527 zł

Marzec
Kwiecień

3.564

36.746 zł

3.313

34.096 zł

Maj

3.212

33.338 zł

Czerwiec

3.320

34.355 zł

Lipiec

3.562

36.782 zł

Sierpień

3.179

32.924 zł

Wrzesień

3.445

35.374 zł

Październik

3.540

36.461 zł

Listopad

3.281

34.119 zł

Grudzień

3.516

36.189 zł

Razem:

40.388

417.219 zł

Dotacja

1. liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 1;
2. liczba zawartych umów – 1;
3. liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
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4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 0;
5. liczba adresatów zadania publicznego – 176;
6. liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego, w tym liczba wolontariuszy –
32;
Współpraca pozafinansowa
1. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych:
1) prowadzenie doradztwa i udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie wypełniania formularzy
ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zadań publicznych;
2) prowadzenie Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej:
 bieżąca współpraca z pabianickimi organizacjami pozarządowymi, m.in. promocja działań
organizacji pozarządowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami,
wydanie newsletterów z najważniejszymi informacjami dla organizacji (m.in. szkolenia,
konkursy),
 współpraca z Pabianickim Forum Organizacji i Inicjatyw Społecznych (uczestnictwo
w posiedzeniach Prezydium PFOiIS, współorganizacja spotkania informacyjnego dla
pabianickich organizacji pozarządowych w dniu 20 października 2015 r. oraz spotkania
wigilijnego Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych w dniu 9 grudnia
2015 r.),
 prowadzenie strony internetowej ngo.um.pabianice.pl i bazy danych pabianickich ngo,
fanpage'a Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, zamieszczanie informacji na tablicy
ogłoszeń Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych,
 współpraca z Grupą Wolontarystyczną „AGRAFKA” przy organizacji X Gali Wolontariatu
z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza;
3) inicjatywa lokalna:
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice zostały określone w uchwałe nr VII/67/15 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 r. Inicjatywa lokalna jest formą współpracy
jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami bezpośrednio bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowej. Miasto zawarło 18 umów na realizację zadań publicznych w formie
inicjatywy lokalnej, w tym 11 umów z organizacjami pozarządowymi. Na realizację inicjatyw
lokalnych zostało przeznaczonych 18.000 zł.
4) współpraca z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego:
Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana uchwałą nr VIII/87/15
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład
Rady został powołany zarządzeniem nr 124/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 13 maja
2015 r. Rada odbyła 11 posiedzeń, skonsultowała 4 projekty uchwał. Członkowie Rady
uczestniczyli w szkoleniach, forach, spotkaniach.
5) realizacja projektu „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”
w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4
– Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było
opracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
poprzez spotkania z NGO, szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek
podległych z zakresu współpracy z NGO, drukowanie i kolportaż biuletynu informacyjnego dla
organizacji pozarządowych, prowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie regulaminu
budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic i realizację inicjatyw lokalnych;
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6) konsultacje społeczne:
 z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
 z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr LXV/829/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2015,
 z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 w formie wysłuchania publicznego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
 w formie wysłuchania publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
 z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Pabianic na lata 2016 - 2018,
 wprowadzenie nowej formy konsultacji - konsultacje elektroniczne;
Ponadto zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na zadania publiczne realizowane w 2016 r.:
 zarządzenie nr 338/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie
Miasta Pabianic”,
 zarządzenie nr 340/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie
Miasta Pabianic”;
 zarządzenie nr 341/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej pod tytułem: „Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic
w 2016 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.”
 zarządzenie nr 339/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz
mieszkańców Miasta Pabianic w ich miejscu zamieszkania w 2016 r.” zmienione zarządzeniem
nr 357/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 grudnia 2015 r.
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2. Wydział Inwestycji i Eksploatacji
Wydział współpracował ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Opieki Nad Zabytkami Pabianic
w Pabianicach. Współpraca odbywała się w oparciu o zapisy Porozumienia z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Słowackiego
w Pabianicach” w trybie lokalnych inicjatyw, a następnie Umowy nr 10/R/2013 z dnia
14 października 2013 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Słowackiego
w Pabianicach” w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Czas realizacji zadania ustalono od
1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
W ramach współpracy Stowarzyszenie przekazało projekt budowlany fontanny, przebudowy
schodów, układu ścieżek i oświetlenia zewnętrznego oraz projekt rewaloryzacji Parku im. Juliusza
Słowackiego w Pabianicach, a także zobowiązało się do współfinansowania inwestycji.
Wydział współpracował również z Fundacją „My Kochamy Pabianice” z siedzibą w Pabianicach na
podstawie zawartego Porozumienia o współpracy w sprawie realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa ogrodzenia frontowego parku im. Juliusza Słowackiego”.
3. Wydział Ochrony Środowiska
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji „Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianic”.
4. Zespół ds. promocji Miasta
 promocja przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje poprzez publikację
materiałów informacyjnych na stronie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, na portalu
społecznościowym facebook, poprzez rozwieszanie plakatów w autobusach oraz w jednostkach
miejskich;
 zawarcie umowy z Hufcem ZHP Pabianice na współorganizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy;
 zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Wszystko Gra – Pabianice” na współorganizację
V Pabianickiego Półmaratonu oraz Międzynarodowego biegu Maksymila:
 zawarcie umowy z Towarzystwem Muzycznym im. K. Nicze na współorganizację Jubileuszu
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze;
 pomoc organizacjom w nieodpłatnym korzystaniu z sal w Miejskim Ośrodku Kultury im.
Zbigniewa Herberta w Pabianicach oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach;
 w ramach Patronatu Prezydenta Miasta Pabianic organizacje otrzymywały materiały
promocyjne oraz nagrody;
 przyznane Patronaty Prezydenta Miasta Pabianic:
Data
Lp.
Tytuł wydarzenia
Instytucja zgłaszająca
wydarzenia
Turniej RUGBYTAG Wielkiej
1.
11.01.2015 Fabrykanci Rugby Club
Orkiestry Świątecznej Pomocy
Stowarzyszenie WSZYSTKO
2.
V Pabianicki Półmaraton
29.03.2015
GRA – PABIANICE
I Zawody Wojewódzkie „Firefighter
3.
22.05.2015 Fundacja Ogień Zabija
Combat Challenge 2015”
Cykl szkoleń dla pszczelarzy
Rejonowe Koło Pszczelarzy
4.
zrzeszonych w Rejonowym Kole
18.10.2015
w Pabianicach
Pszczelarzy w Pabianicach
Miejski finał Ogólnopolskiego
Zarząd Oddziału Miejskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
Związku Ochotniczych Straży
5.
12.03.2015
hasłem „Młodzież Zapobiega
Pożarnych Rzeczypospolitej
Pożarom”
Polskiej w Pabianicach
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6.

Spotkanie Pań Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz Pań wspierających działalność
Klubu HDK PCK

06.03.2015

7.

Jubileusz Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Nicze

07.06.2015

8.

Turniej Golfowy o Brylant A&A

14.06.2015

9.

40-lecie powstania Rejonowego Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK im.
Bogdana Serednickiego przy
Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK
w Pabianicach

25.04.2015

10.

Festyn Patriotyczno - Rodzinny

15.08.2015

11.

II Pabianicka Senioriada

19.09.-20.09
2015

12.
13.

1 Piknik Krótkofalowców Regionu
Łódzkiego
Akcja Charytatywna "TORT
URODZINOWY DLA GOSI"

14.

Bieg Charytatywny "12h z Koroną"

15.

X Obchody Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza

29.08.2015

Rejonowy Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK im.
Bogdana Serednickiego przy
Zarządzie Oddziału
Rejonowego PCK
w Pabianicach
Towarzystwo Muzyczne
im. Karola Nicze
Fundacja Arkadia
Sztuka i Golf
Rejonowy Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK im.
Bogdana Serednickiego przy
Zarządzie Oddziału
Rejonowego PCK
w Pabianicach
Klub Gazety Polskiej –
Pabianice
Stowarzyszenie „Forum
Odpowiedzialnych Pabianiczan”
Harcerski Klub Łączności
SP7ZHP

10.09.20.09.2015

Stowarzyszenie Macherki

19.09.2015

Klub Biegacza "Korona
Pabianice"

Październik –
Grupa Wolontarystyczna
grudzień
„AGRAFKA”
2015

5. Wydział Spraw Lokalowych
Współpraca z niżej wymienionymi podmiotami w zakresie wynajmu lokali użytkowych
przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej:
 Komenda Hufca ZHP Pabianice,
 Stowarzyszenie „Wszystko Gra-Pabianice”,
 Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan,
 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 Stowarzyszenie Taksówkarzy „Trzy Korony”,
 Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym,
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 Koło Pabianickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
 Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Pabianicach.
6. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej współpracowało ze Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”
w Pabianicach i z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pabianickie w zakresie
udzielenia schronienia osobom bezdomnym – podopiecznym MCPS wraz z całodziennym
wyżywieniem:
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 Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – roczna kwota świadczeń dla 9 osób wyniosła
10.784 zł,
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – roczna kwota świadczeń dla 16 osób wyniosła
21.555 zł.
Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w ramach
Filii Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem współpracował z Fundacją
Centrum Praw Kobiet. W ramach współpracy prowadzono porady prawne (121), konsultacje
psychologiczne (309) oraz konsultacje w ramach pierwszego kontaktu (kwalifikacja do prawnika
i psychologa, ok. 200). Udzielano też pomocy materialnej w postaci bonów żywieniowych
i towarowych z czego skorzystały 22 osoby. Powyższe zadania Fundacja realizowała na zlecenie
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ośrodek Edukacji Uzupełniającej działający w strukturach Ośrodka Profilaktyki i Integracji
Społecznej współpracował z niżej wymienionymi podmiotami:
 Fundacja Lotto „Milion Marzeń” – organizacja zajęć golfa i wycieczki do Warszawy dla dzieci,
 Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy” – udział w Rajdzie Integracyjnym,
 Bank Gospodarstwa Krajowego – przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci,
 Fundacja „Piłkarskie Talenty” – zorganizowanie wspólnych zajęć dla dzieci,
 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – wsparcie w organizacji ferii dla dzieci – użyczenie Sali,
 Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” – wsparcie w organizacji corocznych zajęć dla dzieci.

IX

Suma

11.493,90 zł

-

1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

1 osoba
243 zł

1 osoba
324 zł

5 osób
1.352,70 zł

-

1 osoba
324 zł

1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

6 osób
1.782 zł
9 osób
2.268 zł

1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

3 osoby
810 zł
3 osoby
972 zł

2 osoby
648 zł
2 osoby
648 zł
4 osoby
1.296 zł
4 osoby
1.020,60
zł
3 osoby
891 zł
3 osoby
972 zł

3.807 zł

3.078 zł

3.240 zł

23.911,20 zł

3.159 zł

9.088,20
zł

5.475,60
zł

1 osoba
243 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł

11.988 zł

-

-
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-

-

1 osoba
243 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

Suma

-

VIII

2 osoby
486 zł
2 osoby
648 zł
2 osoby
648 zł
3 osoby
810 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
502,20 zł

5 osób
1.012,50 zł
6 osób
1.782 zł
8 osób
2.511 zł
9 osób
2.835 zł
8 osób
2.106 zł
6 osób
1.782 zł
6 osób
1.944 zł
6 osób
1.944 zł
9 osób
2.592 zł

1 osoba
243 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

Stowarzyszenie
„Uwierz
w siebie”

XII

VII

1 osoba
243 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

PKSOW LOK
„WALTER”

-

VI

Polskie
Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym

XI

V

Polski Związek
Emerytów
i Rencistów Oddział
w Pabianicach

3 osoby
972 zł

IV

Towarzystwo Pomocy
Św. Brata Alberta
Koło Pabianickie

1 osoba
291,60 zł

III

ZHP

X

II

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
Narządu Ruchu

3 osoby
648 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
4 osoby
1.296 zł
4 osoby
1.296 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł

I

Pabianickie
Stowarzyszenie
Rodzin
Abstynenckich Dom

Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy
Szansa

5 osób
1.174,50 zł
6 osób
1.660,50 zł
5 osób
1620 zł
4 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
3 osoby
972 zł
4 osoby
1.296zł
5 osób
1.579,50 zł
5 osób
955,80 zł

Miesiąc

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury
Chrześcijańskiej
Oratorium

Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej współpracował
z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji miejsc pracy w ramach prac społecznie
użytecznych. Klub udziela organizacjom pozarządowym również porad w zakresie wolontariatu.
Świadczenia pieniężne wypłacone bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych w 2015 roku:

4.293 zł
6.358,50 zł
7.371 zł
7.533 zł
6.966 zł
6.318 zł
7.452 zł
7.411,50 zł
7.290 zł

1 osoba
324 zł

5.175,90 zł

1 osoba
324 zł
1 osoba
324 zł

6.075 zł

3.807 zł

79.047,90 zł

6.804 zł

Sposób oceny realizacji Programu
Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji Programu zajmowały się poszczególne komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz miejskie jednostki organizacyjne. Oceny
realizacji Programu dokonał Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi po uzyskaniu pozytywnej opinii Pabianickiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Do oceny realizacji Programu zostały zastosowane następujące wskaźniki:
1. liczba organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia realizacji zadań publicznych na
rzecz lokalnej społeczności we współpracy z miastem – 50;
2. liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych – 39;
3. liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs – 56;
4. liczba zleconych przez miasto zadań publicznych – 9;
5. liczba zawartych umów – 43;
6. liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0;
7. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne – 3;
8. liczba osób, będących adresatami zadań publicznych – 4104;
9. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – 464, w tym liczba wolontariuszy
– 315;
10. liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i miasto – 3
(Projekt „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”,
II Pabianicka Senioriada, Gala Wolontariatu);
11. całkowity koszt realizacji zleconych przez miasto zadań publicznych – 1.414.218 zł;
12. wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację zadań
publicznych – 1.567.972 zł (wg planu na dzień 31.12.2015 r.).
Wysokość środków planowanych na realizację „Programu współpracy Miasta Pabianic
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” na dzień
31.12.2014 r. wyniosła 1.503.688 zł, stąd warunek zawarty w §10 Programu został
zrealizowany.
Monitoring realizacji Programu
Monitoring Programu prowadził Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi we współpracy z komórkami organizacyjnymi
Urzędu Miejskiego w Pabianicach i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Uzyskiwane w trakcie
realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje były wykorzystywane do usprawnienia
bieżącej współpracy a także uwzględnione podczas tworzenia projektu Programu współpracy na rok
2016.
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