Ocena stanu realizacji
„Programu współpracy Miasta Jelenia Góra
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności
pożytku publicznego na 2020 rok”,
za II półrocze 2020 r.

Jelenia Góra, styczeń 2021 rok
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Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 158.XIV.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,
przyjęła „Program współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2020 rok”. Zgodnie z pkt IX.
ppkt 4. Programu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Prezydent sporządza ocenę stanu
realizacji Programu za II półrocze 2020 r.
Celem głównym współpracy Miasta z Podmiotami Programu w 2020 r. była
aktywizacja i integracja lokalnej społeczności w celu budowy i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz umacniania dialogu społecznego oraz realizacja wizji Miasta
określonej w „Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 - 2025” poprzez:
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców Jeleniej Góry w życie publiczne, w tym
w rozwiązywanie problemów lokalnych;
- szersze uspołecznienie procesów decyzyjnych i wykonawczych w Mieście oraz
zwiększenie udziału Podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych;
- wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego Podmiotów Programu
działających na terenie Miasta;
- wzmocnienie kapitału społecznego Miasta;
- zwiększenie efektywności usług publicznych świadczonych przez Miasto;
- promocję i organizację wolontariatu;
- działalność na rzecz integracji i edukacji międzypokoleniowej.
Celami szczegółowymi Programu było:
1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za rodzinę
i wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
2. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;
3. rozwijanie różnorodnych form i metod dialogu obywatelskiego z mieszkańcami
Miasta;
4. prowadzenie działań informacyjnych kierowanych do mieszkańców Jeleniej Góry;
5. uzupełnianie działań Miasta przez zaangażowanie Podmiotów Programu do udziału
w realizacji zadań samorządu lokalnego, w tym przez partnerstwa projektowe
i lokalne;
6. zapewnianie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta wynikających
z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich w realizację Podmiotów Programu;
7. poprawa jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry, bez względu na wiek, płeć,
pochodzenie społeczne i etniczne oraz niepełnosprawność;
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8. tworzenie warunków do wzmacniania istniejących

Podmiotów Programu,

powstawania nowych inicjatyw obywatelskich, w tym związanych z ekonomią
społeczną;
9. udział Podmiotów Programu w działaniach podejmowanych przez Miasto,
a dotyczących współpracy międzynarodowej w szczególności współpracy
z miastami partnerskimi;
10. promocja i organizacja wolontariatu poprzez wspieranie działań mających na celu
krzewienie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;
11. upowszechnianie i rozwój nowych form dialogu pomiędzy Podmiotami Programu,
a Miastem.
W II półroczu 2020 r. prowadzona była kontynuacja rozpoczętej w I półroczu
2020 r. realizacji ustawowej sfery zadań publicznych głównie w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa,
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8. turystyki i krajoznawstwa,
9. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
11. ratownictwa i ochrony ludności,
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą.
Wykaz priorytetowych zadań publicznych jakie były realizowane przy współudziale
Podmiotów Programu za II półrocze 2020 r. z uwzględnieniem:
- liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
- liczby złożonych ofert przez Podmioty Programu w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych,
- liczby zawartych umów przez Miasto z Podmiotami Programu na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert,
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- liczby zawartych umów przez Miasto z Podmiotami Programu, w których stosowano
klauzulę społeczną,
- wysokości kwot dotacji udzielonych Podmiotom Programu przez poszczególne komórki
organizacyjne Urzędu Miasta Jelenia Góra,
- wysokości środków finansowych zaangażowanych przez Podmioty Programu w realizację
zadań publicznych,
- liczby ofert złożonych przez Podmioty Programu na realizację zadań publicznych w trybie
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- liczby umów zawartych przez Miasto z Podmiotami Programu na realizację zadań
publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- liczby adresatów zadania publicznego,
- liczby Podmiotów Programu podejmujących zadanie publiczne po raz pierwszy,
- liczby zawartych partnerstw przez Miasto z Podmiotami Programu,
- liczby Podmiotów Programu wchodzących w skład prac komisji konkursowych,
- liczby udostępnionych na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych,
- wysokości wkładu osobowego zaangażowanego przez Podmioty Programu w realizację
zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert,
- wysokości wpłat i opłat adresatów zadania publicznych zaangażowanych przez Podmioty
Programu w realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert,
- wysokości środków finansowych z innych źródeł publicznych zaangażowanych przez
Podmioty Programu w realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert,
- wykazu priorytetowych zadań publicznych jakie zostały zrealizowane przy współudziale
Podmiotów Programu,
- liczby zorganizowanych konferencji, szkoleń, spotkań oraz forów z Podmiotami
Programu,
- liczby przeprowadzonych konsultacji programów w tworzeniu których udział wzięły
Podmioty Programu,
- ilości zgłoszonych i zrealizowanych wniosków o realizację zadania publicznego w trybie
inicjatywy lokalnej,
- liczby przedsięwzięć zorganizowanych przez Podmioty Programu objętych honorowym
patronatem Prezydenta Miasta,
- liczby udzielonych rekomendacji Podmiotom Programu,
przedstawia poniższe zestawienie.
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Wybór realizatorów zadań odbywał się w drodze ogłoszonych otwartych konkursów ofert
lub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W II półroczu 2020 r. ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych w 2021 r. oraz dwa nabory dla Podmiotów Programu na realizację zadań
publicznych

w

trybie

spoza

ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie z zakresu:
- pomocy społecznej, tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- sprzyjania rozwojowi sportu - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
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I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I W WIEKU EMERYTALNYM
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie:
Integracja osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych / zarządzenie
nr 0050.607.2020.VIII z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku na
realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
Lp.

Lp.

1.

1.

2.
3.

2.
3.
4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Chorym
im. J. Musiała „Dąb”
ul. Jana Kiepury 49/24
Fundacja CUD ul. Mroczna 1
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze
ul. Ludwika Waryńskiego 14
Polski Związek Niewidomych
Okręg Dolnośląski
Koło w Jeleniej Górze
Al. Jana Pawła II 7
Fundacja „Nasza Fundacja”
ul. Kopernika 1A
Janowice Wielkie
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego
ul. Bolesława Prusa 8

Zadanie

Koszt
całkowity

Wkład własny organizacji
wkład
własny
finansowy

wkład własny
niefinansowy
(osobowy
i rzeczowy)

świadczenia
pieniężne
od odbiorców
zadania

Liczba
adresatów

Kwota
dotacji w zł

Maraton Zdrowia

5 600,00

600,00

1 000,00

0,00

100

4 000,00

W zdrowym ciele zdrowy duch
Poznajemy atrakcje najbliższej okolicy

9 300,00
4 905,01

950,00
400,01

3 350,00
505,00

0,00
0,00

500
20

5 000,00
4 000,00

Piknik integracyjny pożegnanie lata

5 135,00

630,00

505,00

0,00

80

4 000,00

Aktywność pomimo barier

10 008,66

3 814,00

306,00

0,00

14

5 888,66

VIII Integracyjny Festyn pod hasłem
„Walki
z
dyskryminacją
osób
niepełnosprawnych,
zagrożonych
wykluczeniem społecznym”
Tacy Sami

18 450,00

1 450,00

0,00

0,00

1 000,00

17 000,00

-

-

-

-

-

Razem:

6

0,00

39 888,66

Lp.

Nazwa organizacji

Zadanie

Koszt
całkowity

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
„Senioralia”
1.
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego
ul. Bolesława Prusa 8

Z innych źródeł

Liczba
adresatów

9 200,00

1 200,00

Kwota
dotacji w zł

ok. 800

8 000,00

Razem:

8 000,00

Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
II. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020 r. Rodzaje zadań:
1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub w innym
miejscu wskazanym przez uczestnika Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 lub jego opiekuna prawnego, które
uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program, 3. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom
sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa
(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki / zarządzenie nr 0050.622.2020.VIII z dnia 31 sierpnia

2020 r. Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
Lp.

1.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa organizacji

Fundacja
„Nasza Fundacja”
ul. Kopernika 1A
Janowice Wielkie

Zadanie

Koszt
całkowity

Wkład własny organizacji
wkład
własny
finansowy

wkład własny
niefinansowy
(osobowy
i rzeczowy)

świadczenia
pieniężne
od odbiorców
zadania

Liczba
adresatów

Kwota
dotacji w zł

WYTCHNIENIE 2020 - Świadczenie usługi
opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

324 000,00

0,00

0,00

0,00

27

324 000,00

WYTCHNIENIE 2020 - Świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w
ośrodku/placówce

31 360,00

0,00

0,00

0,00

16

31 360,00

WYTCHNIENIE 2020 - zapewnienie członkom
rodziny
lub
opiekunom
specjalistycznego
poradnictwa

60 000,00

0,00

0,00

0,00

10

60 000,00
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Lp.

2.

Lp.

4.

Nazwa organizacji

Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
ul. Osiedle Robotnicze 47A

Zadanie

Koszt
całkowity

„Kierunek - samodzielność!: udostępnianie
usługi opieki wytchnieniowej dla rodzin i
opiekunów osób z niepełnosprawnościami mieszkańców Jeleniej Góry”

* 80% dotacja z budżetu państwa, 20% wkład własny Miasta Jelenia Góra

0,00

Wkład własny organizacji
wkład
własny
finansowy

0,00

wkład własny
niefinansowy
(osobowy
i rzeczowy)

0,00

świadczenia
pieniężne
od odbiorców
zadania

0,00

Liczba
adresatów

Kwota
dotacji w zł

0

0,00

Razem:

415 360,00*

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 20201 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców
Miasta Jelenia Góra w miejscu ich zamieszkania lub pobytu”. Rodzaje zadań:
1. Świadczenie usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, na rzecz mieszkańców Miasta Jelenia Góra, w miejscu zamieszkania lub pobytu
podopiecznego, z wyłączeniem placówek zapewniających całodobową opiekę, na terenie Miasta Jelenia Góra,
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, na terenie Miasta Jelenia Góra, w miejscu zamieszkania
lub pobytu podopiecznego, z wyłączeniem placówek zapewniających całodobową opiekę, przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Udzielenie schronienia osobom
bezdomnym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”. Rodzaje zadań:
1. udzielenie schronienia osobom bezdomnym, pochodzącym z terenu Miasta Jelenia Góra stosownie do pory roku, w zakresie 10 miejsc w noclegowni działającej przez
12 miesięcy w roku, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ust. 1, 3, 5, 6-8, 10, 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 3a, 8a
i 14 ustawy o pomocy społecznej załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni i zapewnienie tym osobom wyżywienia
i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Udzieleniem schronienia objęte będą w pierwszej kolejności osoby skierowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
2. udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, pochodzącym z terenu Miasta Jelenia Góra stosownie do pory roku, w zakresie 10 miejsc w ogrzewalni
działającej przez 7 miesięcy w roku w okresie od 1 października do 30 kwietnia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48, art. 48a ust. 4, 5, 8, 10 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 4A, 8a i 14 ustawy o pomocy społecznej załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dna 27 kwietnia 2018 r. W sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni i zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Udzieleniem schronienia
objęte będą w pierwszej kolejności osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. / zarządzenie nr 0050.753.2021.VIII z dnia

4 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań publicznych w zakresie pomocy
społecznej. Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
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Lp.

1.

Nazwa organizacji

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Jeleniogórskie
ul. Grunwaldzka 51

Lp.

2.

Nazwa organizacji

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II 7

Zadanie

Koszt
całkowity

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym
w formie noclegowni oraz zapewnienie tym
osobom posiłku i niezbędnego ubrania
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym
w formie ogrzewalni oraz zapewnienie tym
osobom posiłku i niezbędnego ubrania
Zadanie

Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi

Środki finansowe organizacji
(inne środki finansowe)

Wkład
osobowy
i rzeczowy

Liczba
adresatów
10

109 850,04

10 950,04

18 600,00

35 782,00

4 722,00

3 500,00

80 300,00
10
27 560,00

Koszt
całkowity

Środki finansowe organizacji
(inne środki finansowe)

0,00

0,00

Wkład
osobowy
i rzeczowy
0,00

Liczba
adresatów

Nazwa organizacji

Zadanie

0,00

Koszt
całkowity

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomoc w potrzebie - Wigilia 2020
Zarząd Okręgowy w Jeleniej Grze
Al. Jana Pawła II 7

Kwota
dotacji w zł

0

Razem:
Lp.

Kwota
dotacji w zł

3 733,40

Z innych źródeł

Liczba
adresatów
0,00

107 860,00
Kwota
dotacji w zł

60

3 733,40

Razem:

3 733,40

Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020
roku - III nabór. Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020: Integracja pod Chojnikiem z SP 15 /
zarządzenie nr 0050.587.2020.VIII z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019
roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w roku 2020. Zadanie
realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Koordynator: Wydział Sportu i Turystyki.
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Lp.
1.

Nazwa organizacji
Międzyszkolny Klub Sportowy
„Karkonosze” - Sport Zimowe
ul. Karkonoska 5

Zadanie

Kwota
dotacji w zł

Integracja pod Chojnikiem z SP 15
52 700,00
Razem:

52 700,00

IV. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Lp.

Nazwa organizacji

Zadanie

Koszt całkowity

Z innych źródeł

Liczba
adresatów

Kwota
dotacji w zł

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.

Karkonoski Klub Sportowy „JELENIA
GÓRA” ul. Nowowiejska 62

Półkolonie na sportowo z KKS-em

17 000,00

8 000,00

96

9 000,00

Razem:

9 000,00

Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
V. UDZIELANIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku / zarządzenie nr 0050.694.2020.VIII z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 października 2020 roku na realizację zadań administracji rządowej
z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2021 roku. Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
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Lp.

Lp.

1.

1.

Nazwa organizacji

3.
4.

5.
3.

6.

Koszt
całkowity

Karkonoskie
Stowarzyszenie Edukacyjne
u Erazma i Pankracego
ul. Kopernika 1

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej” w 2021 roku w Jeleniej Górze
„Prowadzenie punktu świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”
w 2021 roku w Jeleniej Górze

Fundacja w Służbie Wsi
ul. Dąbrowskiego 42
Wrocław

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2021 r.
Prowadzenie punktu świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2021 r.
Realizacja zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, mediacji, świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie Miasta
Jelenia Góra w 2021 r.
Realizacja zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, mediacji, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie Miasta
Jelenia Góra w 2021 r.

2.

2.

Zadanie

Fundacja Promocji Mediacji
i Edukacji Prawnej LEX
NOSTRA
ul. Sienna 45/5
Warszawa

Wkład własny organizacji
wkład własny
finansowy

wkład własny
niefinansowy
(osobowy i
rzeczowy)

świadczenia
pieniężne
od odbiorców
zadania

63 030,00

0,00

0,00

0,00

63 030,00

0,00

0,00

0,00

Liczba
adresatów

Osoby
uprawnione
zgodnie z ustawą
o nieodpłatnej
pomocy prawnej,
nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim
oraz edukacji
prawnej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwota
dotacji w zł

63 030,00
63 030,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00

Razem:

126 060,00

VI. TRYB - spoza ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), uchwała nr 156.XIV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
29 listopada 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu - nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku, skierowany do klubów sportowych działających na obszarze Miasta Jelenia Góra, niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, biorących udział w rozgrywkach ligowych w dyscyplinach: piłka nożna, pika ręczna, koszykówka / zarządzenie
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nr 0050.592.2020.VIII z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 7 lipca 2020 roku na realizację
zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r. Koordynator: Wydział Sportu i Turystyki.
Lp.

Lp.

Nazwa organizacji

1.

1.
2.

Miejski Klub Sportowy „Karkonosze - Jelenia Góra”
ul. Złotnicza 12

2.

3.

3.

4.

Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie
ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra ul. Moniuszki 9

4.

5.

5.

6.

6.
7.

7.
8.

8.

9.

Klub Sportowy „Orlik”
ul. Powstańców Wielkopolskich 21
Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławaska 87
Klub Sportowy „PUB-GOL” ul. Piotra Skargi 15/1
Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra
ul. Kasprowicza 51/5
Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra”
ul. Noskowskiego 62

Zadanie

Udział w rozgrywkach centralnych I ligi Kobiet
Uczestnictwo zespołu seniorów w IV lidze Dolnośląskiej
w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 oraz rozgrywkach
Pucharu Polski
Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn
Udział zespołu seniorek w rozgrywkach 2 - ligowych - KS
Wichoś Jelenia Góra
Udział w rozgrywkach IV ligi i Pucharze Polski kobiet w piłce
nożnej
Udział zespołu seniorskiego, rozgrywki ligowe, piłka nożna,
A klasa
Rozgrywki seniorów Klasy „A”
Piłkarskie pikniki z Victorią
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej seniorów
w sezonie 2020/2021

Wartość
zadania

Wnioskowana
dotacja

287 000,00
243 500,00

272 650,00
213 500,00

Kwota
dotacji
w zł
133 000,00
190 000,00

211 000,00

20 000,00

190 000,00

58 000,00

55 000,00

45 000,00

40 000,00

35 000,00

26 000,00

6 600,00

5 500,00

5 000,00

9 500,00
6 334,00

9 000,00
5 054,00

6 000,00
5 000,00

11 800,00

10 000,00

0,00

Razem:

600 000,00

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), uchwała nr 156.XIV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
29 listopada 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu - nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
w Mieście Jelenia Góra skierowany do klubów sportowych działających na obszarze Miasta Jelenia Góra, niedziałających w celu osiągnięcia
zysku w roku 2021 / zarządzenie nr 0050.755.2021.VIII z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego
w dniu 25 listopada 2020 roku na realizację zadań własnych Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.
Koordynator: Wydział Sportu i Turystyki.
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Lp.

Lp.

Nazwa organizacji

Zadanie

Zadanie: Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka
I. PIŁKA RĘCZNA
1.
1.
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze - Jelenia Góra”
Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych, rozrywki
ul. Złotnicza 12
centralne I Ligi Kobiet
II. PIŁKA KOSZYKOWA
Lp. Lp.
Nazwa organizacji
Zadanie
1.

2.

2.

3.

Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie
ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra ul. Moniuszki 9

III. PIŁKA NOŻNA
1.
4.
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze - Jelenia Góra”
ul. Złotnicza 12
2.
5.
Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87
3.
6.
Klub Sportowy „PUB-GOL” ul. Piotra Skargi 15/1
4.
7.
Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra
ul. Kasprowicza 51/5
5.
8.
Karkonoski Klub Sportowy Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 62

Lp.

Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn
II liga - KS Wichoś Jelenia Góra
Uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach IV ligi, cel awans do
III Ligi oraz udział w rozgrywkach PP na szczeblu centralnym
Udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach A klasa
Udział zespołów seniorskich w rozgrywkach ligowych
VICTORIA w drodze do LO
Rozgrywki seniorów klasy B - runda wiosenna 2020/2021

Nazwa organizacji

Szkolenie sportowe, w tym osób niepełnosprawnych
1.
Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka
2.
Akademia Piłkarska „Chojnik” ul. Cieplicka 17/4
3.
Berserkers Team Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 19
4.
Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra
ul. Krasickiego 7/1
5.
Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Norwida 2/19
6.
Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki ul. Złotnicza 12

Zadanie

Przestworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń
Piłka nożna pod Chojnikiem
Szkolenie w Berserkers Team
Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej boks
Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody
sportowe
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Wartość zadania
w zł

Kwota dotacji
w zł

232 117,89

160 000,00

Wartość zadania
w zł
253 000,00

Kwota dotacji
w zł
120 000,00

81 200,00

40 000,00

260 000,00

210 000,00

7 300,00
12 600,00
9 965,00

4 000,00
5 000,00
6 000,00

11 800,00

3 000,00

Razem:

548 000,00

Wartość zadania
w zł

Kwota dotacji
w zł

96 450,00
144 620,00
20 400,00
46 060,00

28 000,00
35 000,00
6 500,00
30 000,00

73 360,00
34 330,00

25 000,00
14 000,00

Lp.

Nazwa organizacji

7.

Jeleniogórski Klub Tenisowy Masters ul. Kiepury 8/18

8.
9.
10.
11.

Jeleniogórski Klub „Oyama” ul. Okrężna 56
Jeleniogórski Klub „Shidokan Karate” ul. Wzgórze Wandy 11/3
Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai ul. Karkonoska 8B
Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Nowowiejska 62

12.

Karkonoski Klub Sportowy „Polonia” ul. Wolności 39 of.

13.

Klub Sportowy „Chojnik” ul. Dwudziestolecia 3c/3

14.

Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra
Al. Wojska Polskiego 21
Klub Sportowy „PUB-GOL” ul. Piotra Skargi 15/1
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie
ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Wichoś” ul. Moniuszki 9
Klub Sportowy „Orlik” ul. Powstańców Wielkopolskich 21
Klub Sportowy Optyk - Okular Jelenia Góra
Al. Wojska Polskiego 46/6b
Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus”
ul. Skłodowskiej-Curie 12
Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5
Klub Szachowy „Jelonka” ul. Sudecka 42
Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra ul. Złotnicza 12
Klub Tenisowy „Jelenia Góra” ul. Kiepury 53/45
Miejski Klub Sportowy „Bobry”
ul. Złotnicza 12
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze” Jelenia Góra
ul. Złotnicza 12
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze” Jelenia Góra
ul. Złotnicza 12
Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „12” Jelenia Góra
ul. Grunwaldzka 64a

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zadanie

Wartość zadania
w zł
56 000,00

Kwota dotacji
w zł
10 000,00

324 500,00
65 900,00
79 500,00
180 500,00

38 000,00
24 000,00
20 000,00
36 000,00

46 500,00

27 000,00

101 120,00

69 000,00

160 000,00

30 000,00

28 500,00
111 000,00

19 000,00
60 000,00

191 000,00
62 000,00
43 750,00

60 000,00
30 000,00
15 000,00

Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w koszykówce dziewcząt
Drużyna marzeń
Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Szachach na rok 2021
Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego
Szkolenie dzieci i młodzieży
Szkolenie i udział dzieci i młodzieży w zawodach łuczniczych
w 2021 roku
Udział w rozgrywkach ligowych i centralnych, szkolenie młodzieży

102 900,00

60 000,00

27 624,00
259 000,00
33 500,00
65 000,00
9 000,00

5 000,00
15 000,00
25 000,00
22 000,00
5 000,00

100 330,00

45 000,00

Karkonosze - tu spełniają się marzenia

424 000,00

110 000,00

99 800,00

45 000,00

Szkolenie tenisa ziemnego - rozwój umiejętności tenisowych dzieci
z jeleniogórskich szkół
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE
Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate
Postaw na sport
Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka
nożna
KKS „POLONIA” to strzelectwo sportowe, które do szkolenia
młodzieży i dzieci jest zawsze gotowe
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintona w 2021
roku
Just Swim - Pływam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju
pływania w Jeleniej Górze
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i
młodzieży
KS Wichoś - oferta dla wszystkich
Udział w rozgrywkach piłki nożnej dziewcząt w roku 2021
Jeleniogórska Akademia Kolarska

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie
lekkiej atletyki w roku 2021
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Lp.
29.

Nazwa organizacji

Zadanie

Wartość zadania
w zł
439 000,00

Kwota dotacji
w zł
175 000,00

138 600,00
87 700,00

26 000,00
42 000,00

30.
31.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” - Sporty Zimowe
Jelenia Góra ul. Karkonoska 5
Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedenastka” ul. Słowackiego 14
Młodzieżowy Klub Sportowy „Paulinum” ul. Słowackiego 14

Szkolenie sportowe w tym osób niepełnosprawnych w biathlonie,
narciarstwie biegowym i saneczkarstwie
Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam
Szkolenie sportowe w biegu na orientację

32.

Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15

29 150,00

14 000,00

33.

27 000,00

11 000,00

34.

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”
Al. Jana Pawła II 25
Towarzystwo Narciarskie Biegówki.eu ul. Wiłkomirskiego 9/28

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody
sportowe
Rozwój męskiej piłki ręcznej

51 000,00

5 000,00

35.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” ul. Moniuszki 9

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
narciarstwa biegowego
Judo - więcej niż sport

22 660,00

10 000,00

36.

Uczniowski Klub Sportowy „KOPERNIKUS” ul. PCK 14a

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim

32 220,00

5 000,00

Razem:

1 196 500,00

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) - konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań
publicznych z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyka, edukacja i przeciwdziałanie przemocy. Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie działań
profilaktyczno - edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, agresji oraz mowie nienawiści/ zarządzenie
nr 0050.598.2020.VIII z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu
ochrony zdrowia - profilaktyka, edukacja i przeciwdziałanie przemocy. Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych.
Lp.
1.

Nazwa organizacji
Fundacja Mandala ul. Paderewskiego 10

Zadanie
„Eluwina I Festiwal Zoomerów”
Razem:

Kwota dotacji w zł
30 000,00
30 000,00

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) - konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań
publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rodzaje zadań:
Zadanie 1. Profilaktyka narkotykowa
Zadanie 2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Doradczego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze
Zadanie 3. Świetlice środowiskowe
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Zadanie 4. Kluby Abstynenckie
/ zarządzenie nr 0050.749.2020.VIII z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 roku
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Koordynator: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł

Zadanie 1. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych
uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi
1.

Stowarzyszenie „MONAR”
ul. Nowolipki 9B Warszawa

Pomagać razem - Monar Jelenia Góra

35 000,00

Zadanie 2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze
1.

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
ul. Karowa 31 Warszawa

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS
w Jeleniej Górze

17 000,00

Zadanie 3. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym
1.

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9

„ZARADEK 2021”

75 600,00

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Dolnośląska ul. Nowa 6 Wrocław

„Harcerska Świetlica Środowiskowa”

62 000,00

Zadanie 4. Kluby Abstynenckie - prowadzenie klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry
1.

Centrum Pomocy Uzależnionym
od Alkoholu „Boberek” ul. Długa 6 of

Prowadzenie klubu abstynenta dla mieszkańców Jeleniej Góry

45 000,00
Razem:
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234 600,00

Szczegółowy podział z liczbą złożonych ofert, zawartych umów w ramach otwartych konkursach ofert i trybu art. 19 a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Zakres:

Liczba
ogłoszonych
otwartych
konkursów ofert

I.

złożonych ofert w
otwartym konkursie
ofert

zawartych umów podmiotów programu
ofert złożonych umów zawartych
podejmujących zadanie publiczne w trybie art. 19 a w trybie art. 19 a
po raz pierwszy

Działalność
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych i w wieku
emerytalnym

1

7

6

0

1

1

Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji
życiowej
oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i
osób

3

6

5

0

1

1

III.

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

1

1

1

0

0

0

IV.

Kultura

0

0

2

0

0

0

V.

Turystyka i krajoznawstwo

0

0

0

0

0

0

VI.

Udzielanie nieodpłatnego
poradnictwa prawnego

1

6

2

0

0

0

VII.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym

0

0

0

0

1

1

II.
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W II półroczu 2020 r. przedstawiciele Podmiotów Programu wchodzili w skład komisji
konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
- zarządzenie nr 0050.741.2020.VIII z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
konkursowej opiniujących i oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert
na realizacje w latach 2021 - 2022 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
-

świadczenie

usług

opiekuńczych

i

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

oraz

specjalistycznych sług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz udzielenie
schronienia osobom tego pozbawionym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie
tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.
W II półroczu 2020 r. nie wpłynęły wnioski na realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej, o której mowa w Dziale II Rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmioty Programu zaproszone zostały do udziału w konsultacjach projektu Program
współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działalności pożytku publicznego na 2021 rok.
Dnia 12.10.2020 r. podpisany został list intencyjny między Miastem, a Karkonoskim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze w sprawie
zamiaru zawarcia partnerstwa krajowego w celu wspólnej realizacji projektu aplikującego
o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021/ Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w programie „Rozwój lokalny”.
Dnia 22.12.2020 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy na lata 2020 - 2021
między Miastem Jelenia Góra, a Fundacją Dom Pokoju ul. Łokietka 5/1 we Wrocławiu. Zakres
współpracy obejmuje podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw na rzecz budowania dialogu
w lokalnej społeczności Miasta w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Dialogu.
Oddanie w najem wolnych komunalnych lokali użytkowych na cele statutowe,
z wyłączeniem działalności gospodarczej, dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
pożytku publicznego nie podlega zasadom wynajmu w formie przetargu. Decyzje
o przeznaczeniu lokali na ww. cele podejmowane są po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji
Rady Miejskiej. Podstawą prawną jest uchwała nr 342.XXXV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami
użytkowymi na terenie Miasta Jelenia Góra. Dla tych lokali mają zastosowanie preferencyjne
stawki czynszu określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 0050.1219.2013.VI z 22 marca
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2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem komunalnych lokali
użytkowych i stoisk na terenie Miasta Jelenia Góra.
W II półroczu 2020 r. przydzielono lokal użytkowy:
- ul. Bohaterów Getta 2/u1 w Jeleniej Górze - Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK
we Wrocławiu.
Podjęte zostały decyzje o zmniejszeniu stawek czynszu za najem lokali użytkowych
na postawie zarządzenia nr 0050.509.2020.VIII z dnia 4 maja 2020 r. W sprawie upoważnienia
dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra do prowadzenia postępowań
w sprawie czasowego zastosowania obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych
za miesiące kwiecień - lipiec 2020 r. dla:
- Liga Obrony Kraju ul. Marii Konopnickiej 23,
- Fundacja CUD ul. Mikołaja Kopernika 2/1u,
- Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu ul. Wolności 15,
- Fundacja „Moja Fundacja” ul. Mikołaja Kopernika 2/4u.
W II półroczu 2020 r. nie odbywały się posiedzenia Rady Działalności Pożytku
Publicznego Miasta Jelenia Góra. Przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego
oraz Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli
w obradach komisji konkursowych konkursów „Wolontariusz Roku 2020” i „Jeleniogórzanin
bez barier”.
W ramach zlecania zadań promocji Miasta Jelenia Góra podpisana została umowa
ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów (ul. Jakuszyce 8 Szklarska Poręba) na kwotę 3 691 zł brutto.
W

celu

ułatwienia

Podmiotom

Programu

dostępu

do

informacji

prowadzona

była aktualizacja i modernizacja serwisu miejskiego www.jeleniagora.pl. Na bieżąco
zamieszczano informacje dotyczące m.in.: programu współpracy, ogłaszanych otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięć, możliwości
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, zaproszenia na spotkania informacyjne, do udziału
w akcjach, projektach, bezpłatnych konsultacjach, szkoleniach itp. Ponadto, aktualizowano
wykaz organizacji pozarządowych z danymi teleadresowymi i ich celami statutowymi.
Do „Mapy aktywności” - wykazu organizacji pozarządowych wpisano 7 nowych Podmiotów
Programu, 2 Podmioty zmieniły siedzibę.
Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez:
- objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry różnego typu imprez
i działań organizowanych przez Podmioty Programu (8 przedsięwzięć),
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- uczestnictwo przedstawicieli Miasta na zaproszenie Podmiotów Programu w różnego typu
uroczystościach,
- wystawienie referencji, rekomendacji, opinii (4 sprawy).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Janusz Łyczko
Zastępca Prezydenta Miasta
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