Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego zapewnia Mieszkańcom Miasta możliwość
zaspokajani zbiorowych potrzeb, opartych na aktywności społecznej, sportowej i kulturalnej.
W

coraz

większym

stopniu

za

proces

rozwoju

Miasta

i

jego

Mieszkańców

współodpowiedzialne stają się podmioty wypełniające sektor publiczny, które nieodpłatnie
udostępniają rzeszy odbiorców swoje oferty. Organizacje pożytku publicznego, ponadto, iż są
organizatorem i pomysłodawcą niebagatelnych rozwiązań, skupiają również specjalistów w
danej dziedzinie — ludzi posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie. Gmina Miasto
Golub-Dobrzyń, jako podmiot gwarantujący możliwość uzyskania finansowego wsparcia na
realizację zadań, współdziała z organizacjami na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

I. RAMY PRAWNE
Współpraca z sektorem pozarządowym w roku 2020 prowadzona była w oparciu o
obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz uchwały nr XIX/85/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26
listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku.

II. CELE I PRZEDMIOT PROGRAMU
Uchwalenie Programu miało na celu:

-

umocnienie

poczucia

współodpowiedzialności

za

rozwój

lokalnej

społeczności,

kultywowanie tradycji i tworzenie więzi społecznych;
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
- prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
- uzupełnienie oferty skierowanej do mieszkańców, której nie obejmuje działalność struktur
samorządowych;
- zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Przedmiotami współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z podmiotami wymienionymi
w ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy były:
- realizacja zadań gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- zwiększenie aktywności mieszkańców w działaniach do nich skierowanych;
- tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społeczności lokalnej;
- określenie społecznych potrzeb i sposobów ich zaspokajania;
- konsultowanie aktów prawa miejscowego, poprzez możliwość zgłaszania uwag
do przygotowywanej uchwały Rady Miasta.
II. KONSULTACJE SPOŁECZNE
Społeczne

konsultacje

projektu

Programu

współpracy

Miasta

Golubia-Dobrzynia

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku rozpoczęły się 2 listopada 2019 r. i trwały do 18 listopada 2019 r.
W ramach konsultacji zaplanowano również na dzień 12.11.2019 r. o godzinie 17:00 w
Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, w sali nr 1 zebranie konsultacyjne.
Informacja dot. możliwości składania opinii na temat Programu zamieszczona została zgodnie
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacja o
możliwości uczestnictwa w konsultacjach i współtworzenia ostatecznej wersji programu
zawarta była w zarządzeniu nr 121/2019

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu
współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Integralną część zarządzenia
stanowił projekt programu oraz formularz konsultacji. Dokumenty zostały zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu pod adresem www.golub-dobrzyn.pl, w BIP Urzędu oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
W dniu 12.11.2019 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia
25, w sali nr 1 (parter) odbyło się zebranie konsultacyjne. Spotkanie dotyczyło wyrażenia
opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu Programu. Podczas spotkania został

złożony jeden formularz konsultacji zawierający proponowane zmiany do przedmiotowego
projektu Programu. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „Przyjazna Buda” z GolubiaDobrzynia zaproponowało aby Rozdziale VI Priorytetowe zadania publiczne dodać pkt. 7 w
rozdziale w brzmieniu:
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Uwaga została uwzględniona i wprowadzona do projektu programu. Projekt Programu
zawierający te zmiany przedłożony został Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

IV. KONKURSY OFERT
W roku 2020 przeprowadzone zostały dwa konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych,
związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Konkurs nr 1/2020 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
ogłoszony został Zarządzeniem nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert związanych z realizacją
zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie
art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 ) oraz uchwały nr XIX/85/2019 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia "Programu
współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku” Burmistrz wydał Zarządzenie
nr 28/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów
ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzeniem został wydłużony wybór ofert do 105 dni w zakresie „wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej”.
W ramach konkursu do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęło 17 ofert. Kwota
przeznaczona na realizację zadań wynosiła 165 000 zł. Poniżej znajduje się wykaz
podmiotów, które złożyły wnioski i wysokość przyznanego dofinansowania w ramach w/w
konkursu:

L.P.

OFERENT

TYTUŁ ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA

1

Uczniowski Klub Sportowy

Rozwój życia

7 000,00

„Rycerz”

szachowego w
GolubiuDobrzyniu i dalsza
popularyzacja
sportu szachowego
w naszym mieście,
promocja Miasta
Golubia-Dobrzynia
poprzez udział w
różnych turniejach
województwie i
kraju oraz poprzez
artykuły prasowe

2

Toruński Klub Kolarski

Organizacja I

PACIFIK

Międzynarodowego

7 000,00

Wyścigu
Kolarskiego Elity
Kobiet pn.
„Śladami Królewny
Anny Wazówny”
3

Golubsko-Dobrzyński Klub Karate

Prowadzenie

Kyokushin

szkolenia

7 000,00

sportowego
zawodników w
dyscyplinie
Kyokushin
Karate
4

Ognisko Towarzystwa Krzewienia

Festiwal biegów

Kultury Fizycznej

przełajowych grand-

RYTM

prix powiatu nordic

0,00

walking-puchar
przewodniczącego
Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia
5

Ognisko Towarzyszenia Krzewienia

30 Ogólnopolski

3 000,00

Kultury Fizycznej

Bieg Solidarności

RYTM

Drużynowe
Mistrzostwa Polski
Masters

6

Uczniowski Klub Sportowy

Turniej Tenisa

INTEGRA

Stołowego o Puchar

2 790,00

Burmistrza GolubiaDobrzynia
7

8

Golubsko-Dobrzyńskie

Rowerem po

1 500,00

Towarzystwo Rowerowe

nieznanym

Golubsko-Dobrzyńskie

Razem na rowery

1 500,00

Oddział PTTK im. Zygmunta

IV Międzynarodowe

3 000,00

Kwiatkowskiego

Mistrzostwa w

Towarzystwo Rowerowe

9

Łucznictwie
Tradycyjnym
10

Uczniowski Klub Sportowy

Rozwijanie

„OLIMP G-D”

zainteresowań dzieci

2 500,00

i młodzieży poprzez
uprawianie piłki
nożnej, koszykówki,
siatkówki
11

Miejski Klub Sportowy Drwęca

Zakrzewienie wśród

53 500,00

dorosłych kultury
fizycznej i sportu
12

Miejski Klub Sportowy Drwęca

Zakrzewienie wśród

40 000,00

dzieci i młodzieży
kultury fizycznej i
sportu
13

Klub Sportowy PIŁKARZ

Podnoszenie
sprawności ogólnej i
umiejętności
piłkarskich poprzez
zorganizowany
proces szkoleniowy

35 000,00

14

Stowarzyszenie Świętego Huberta,

Regionalna Liga

Lisak

Strzelecka Golub-

1000,00

Dobrzyn 2020
15

Stowarzyszenie Pomocy „Bliżej

Bieg charytatywny-

Organizacja

Siebie”

Bliżej Siebie dalej

zrezygnowała z realizacji

od przemocy!

zadania i ubiegania się o
dofinansowanie ze
względu na panującą
epidemię COVID-19 i
ograniczenia z nią
związane

16

UKS „Alfa”

Rozwijanie

Organizacja

zainteresowań dzieci zrezygnowała z realizacji
i młodzieży poprzez

zadania i ubiegania się o

uprawianie

dofinansowanie ze

siatkówki, piłki

względu na panującą

nożnej i piłki ręcznej

epidemię COVID-19 i
ograniczenia z nią
związane

17

Polski Związek Wędkarski Koło

Organizacja

Organizacja

miejskie „DRWĘCA”

zawodów

zrezygnowała z realizacji

wędkarskich dla

zadania i ubiegania się o

dzieci z okazji Dnia

dofinansowanie ze

Dziecka

względu na panującą
epidemię COVID-19 i
ograniczenia z nią
związane

Na 14 organizacji, które złożyły 17 ofert w konkursie nr 1/2020 dot. wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 13 ofert zostało wspartych dofinansowaniem, z realizacji 3
ofert w okresie trwania wyboru ofert zrezygnowały 2 organizacje, natomiast 1 oferta nie
otrzymała dofinansowania.
Do podpisania umowy przystąpiło 9 organizacji na realizację 10 zadań . Zrezygnowały z
podpisania umowy Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe dla zadania pn. „Razem
na rowery” oraz „Rowerem po nieznanym”, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Rytm” dla zadania pn. „30 Ogólnopolski Bieg Solidarności Drużynowe
Mistrzostwa Polski Masters”.

2. Konkurs nr 2/2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego ogłoszony został Zarządzeniem nr 5/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert związanych z
realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie
art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 ) oraz uchwały nr XIX/85/2019 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia "Programu
współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku” Burmistrz wydał Zarządzenie
nr 28/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów
ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2020 przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzeniem został wydłużony wybór ofert do 105 dni w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach konkursu do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęło 10 ofert. Kwota
przeznaczona na realizację zadań wynosiła 35 000,00 zł.
Poniżej znajduje się wykaz podmiotów, które złożyły wnioski i wysokość przyznanego
dofinansowania w ramach w/w konkursu:
L.P.

OFERENT

TYTUŁ ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA

1

Polski Związek Emerytów,

„Spotkanie z kulturą”-

Rencistów i Inwalidów Oddział

społeczności senioralnej

Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

z okazji Światowego

3 500,00

Dnia Inwalidy
2

Golubsko-Dobrzyńska

Poznaj, zrozum i doceń

3 000,00

Stoimy na straży historii

3 100,00

Organizacja Turystyczna
3

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Golubia-Dobrzynia,
wydajemy paszporty
oraz
stawiamy tablicę
informacyjną

4

Klub Miłośników Starych

XII zlot i wystawa

Ciągników i Maszyn Rolniczych

Starych Ciągników i

„Retro-Traktor”

Maszyn Rolniczych

6 000,00

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
5

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Międzynarodowa

2 660,00

wymiana doświadczeń
podczas obchodów
Nocy Świętojańskiej
6

Oddział PTTK im. Zygmunta

Konny pokaz

Kwiatkowskiego,

kaskaderski w ramach

6 000,00

44. Wielkiego
Międzynarodowego
Turnieju Rycerskiego na
Zamku Golubskim
7

Stowarzyszenie „Przywrócić

Dbamy o historię Miasta

Pamięć”

Golubia-Dobrzynia

4 350,00

poprzez uzupełnianie
tablic oraz zakup stroju
historycznego
8

Stowarzyszenie Edukacyjno-

Finał V Ogólnopolskiej

Organizacja

Oświatowe Centrum organizacji

Olimpiady Wiedzy

zrezygnowała z

Przedmiotowo-Tematyczno-

Historycznej

realizacji zadania i

Interdyscyplinarnych Olimpiad

ubiegania się o

Społeczno-Edukacyjnych w

dofinansowanie ze

Białymstoku

względu na panującą
epidemię COVID-19
i ograniczenia z nią
związane

9

Stowarzyszenie Miłośników Kultury

V Festiwal gitarowy na

Organizacja

Zamku

zrezygnowała z
realizacji zadania i
ubiegania się o
dofinansowanie ze
względu na panującą
epidemię COVID-19
i ograniczenia z nią

związane
10

Stowarzyszenie motocyklowe „Steel

„MOTOSERCE 2020”

Pistons”

Organizacja
zrezygnowała z
realizacji zadania i
ubiegania się o
dofinansowanie ze
względu na panującą
epidemię COVID-19
i ograniczenia z nią
związane

Na 9 organizacji, które złożyły 10 ofert w konkursie nr 2/2020 dot. kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7 ofert zostało wspartych dofinansowaniem natomiast
z realizacji 3 ofert w okresie trwania wyboru ofert zrezygnowały 3 organizacje.
Do podpisania umowy przystąpiło 6 organizacji na realizację 7 zadań .
V. OFERTY ZŁOŻONE W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W 2020 roku na realizację zadań w tzw. trybie uproszczonym w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 zł.
Natomiast zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę w
wysokości 5 000 zł.
1. W dniu 8 stycznia 2020 r. Klub Sportowy Piłkarz złożył uproszczoną ofertę realizacji
zadania publicznego pn. Cykl Turniejów PIŁKARZ CUP 2020 z zakresu Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej. W/w oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019
r. poz. 688 z późn. zm).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w
sposób, o którym mowa w ust. 3 mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin zgłaszania
uwag upłynął z dniem 15 stycznia 2020 r. (oferta została zamieszczona na stronie Urzędu
Miasta Golubia-Dobrzynia, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 8 stycznia 2020 r.)
W/w terminie uwag do złożonej oferty nie zgłoszono.
Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 4 lutego 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursowej, pracownik
Wydziału Organizacyjnego dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej
oferty. Na 11 możliwych punktów oferta uzyskała 10.

W związku z powyższym oferta została wskazana przez Burmistrza do realizacji i
dofinansowana w wysokości 2 500 zł.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
2. W dniu 2 września 2020 r. Stowarzyszenie “Przywrócić pamięć” złożyło uproszczoną

ofertę realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja konferencji naukowej poświęconej
represjom i deportacjom Polaków w latach 1939-1945” z zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego. W/w oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1057).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w
sposób, o którym mowa w ust. 3 mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin zgłaszania
uwag upłynął z dniem 10 września 2020 r. (oferta została zamieszczona na stronie Urzędu
Miasta Golubia-Dobrzynia, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 3 września 2020
r.). W/w terminie uwag do złożonej oferty nie zgłoszono.
Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 4 lutego 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursowej pracownik
Wydziału Organizacyjnego dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej
oferty. Na 11 możliwych punktów oferta uzyskała 11.
W związku z powyższym oferta została wskazana przez Burmistrza do realizacji i
dofinansowana w wysokości 2 300 zł.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

VI. ROZLICZENIE DOTACJI
Wszystkie podmioty zobowiązane były złożyć do siedziby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego najpóźniej do dnia 14 stycznia
2021 r.
Wszystkie organizacje zastosowały się do zapisów umów i złożyły sprawozdania w
wyznaczonym terminie.
Po przeprowadzonych i rozliczonych zadaniach na realizacje zadań publicznych w roku 2020
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wydatkowała łączną kwotę 181 310 zł. Zwrotu
niewykorzystanej lub nadmiernie pobranej kwoty dotacji dokonało 5 organizacji, tj.
Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (290,73 zł), Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu (3500 zł), UKS OLIMP GD (2500 zł), Stowarzyszenie Świętego Huberta (1000 zł), UKS INTEGRA (2790 zł),

VII. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, w ramach realizowanych zadań publicznych zapewnia
organizacjom pozarządowym i podmiotom działalności pożytku publicznego:
1. pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach: organizacje, które na
podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń realizują zadania publiczne w
zakresie określonym w umowach mogą liczyć na bezpłatne udostępnienie lokali, których
Gmina jest zarządcą. Kluby sportowe i organizacje kultury nieodpłatnie korzystały w 2020 r.
z infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przyszkolnych sal gimnastycznych i
hali sportowej. Organizacje i kluby sportowe, które nie posiadają własnego adresu w 2020 r.
korzystały bez ponoszenia kosztów z bazy lokalowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
2. udostępnienie lokali na spotkania wewnętrzne: w 2020 r. organizacje działające na
terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na podstawie umowy miały możliwość nieodpłatnego
korzystania z pomieszczeń i obiektów należących do gminy, w ramach działalności statutowej
podmiotu; poza salą obrad znajdującą się w Urzędzie organizacje pożytku publicznego mogły
korzystać z pomieszczeń Domu Kultury, Szkół, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
oraz OSiRu;
3. współpraca przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł: w związku z brakiem
możliwości zapewnienia wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw pozarządowych,
prowadzonych na terenie miasta Gmina Miasto Golub-Dobrzyń udziela pomocy w
poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania. Na stronie internetowej www.golubdobrzyn.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez pracowników Urzędu
systematycznie zamieszczane są informacje, dotyczące możliwości korzystania ze środków
zewnętrznych;
4. promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach: informacje o
realizowanych przedsięwzięciach są rozpowszechniane za pomocą mediów elektronicznych i
tradycyjnych i trafiają do odbiorców zarówno z terenu Miasta, jak i okolic (internet, prasa
lokalna).
VIII. INNE DZIAŁANIA
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego Miasto zapewnia materiały promocyjne w postaci gadżetów
(broszury, ulotki, kubki itp.). Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostki podległe włączają się
w organizowanie wydarzeń sportowych (OSiR) i kulturalnych (Dom Kultury, MiPBP). Urząd
Miasta pośredniczy w przekazywaniu informacji o sektorze pozarządowym innym
organizacjom i instytucjom.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
(-) Mariusz Piątkowski
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