
UCHWAŁA NR XVII/189/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 4 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm), na wniosek Burmistrza Miasta 
Poręba, 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2019 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/189/20 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 4 maja 2020 r. 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” 

I.  Formy współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi 

1. Podstawy prawne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na terenie miasta Poręba 
łącznie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działało w 2019 roku około 15 podmiotów. Były to 
w szczególności stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, terenowe jednostki organizacyjne, 
kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe. Podejmowana przez te podmioty działalność obejmuje 
szeroki zakres ważnych społecznie zadań odpowiadających katalogowi zadań publicznych realizowanych na 
rzecz mieszkańców naszego miasta. 

Formy oraz zakres zadań przewidziany do realizacji z organizacjami w roku 2019 określiła Uchwała Nr 
III/12/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” oraz Uchwała Nr V/44/19 Rady Miasta 
Poręba z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III/12/18 Rady Miasta 
Poręba z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

Konsultacje „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” 
odbywały się od 22 listopada do 7 grudnia 2018 roku w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu 
konsultacji dostępnym na stronie internetowej miasta: www.umporeba.pl - w zakładce Organizacje 
pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba. Do projektu 
Programu współpracy nie zgłoszono żadnych uwag. 

Zgodnie z zapisami Programu współpraca miasta z organizacjami miała zarówno charakter finansowy lub 
pozafinansowy. Finansowe formy współpracy polegały na dofinansowaniu realizacji zadań wyłonionych 
w otwartym konkursie ofert oraz w drodze pozakonkursowej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organizacje mogą występować poza konkursem 
z wnioskiem o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. 

2. Obszary i priorytetowe zakresy współpracy 

W oparciu o Uchwałę Nr III/12/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” oraz Uchwałę Nr 
V/44/19 Rady Miasta Poręba z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 
III/12/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Burmistrz Miasta Poręba Zarządzeniem 
Nr 24/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

3. Plan finansowy 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych Programem współpracy 
miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 ustalona została w uchwale budżetowej 
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i wynosiła ogółem 72.000 zł, w tym 12.000 zł przeznaczono na małe granty czyli dofinansowanie zadań 
publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Komisja konkursowa do oceny ofert 

Burmistrz Miasta Poręba Zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 11 marca 2019 roku powołał Komisję 
Konkursową do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele 
Urzędu Miasta Poręba (organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich przedstawicieli do udziału w pracach 
Komisji). Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowił załącznik do ww. zarządzenia. 

Komisja oceniała złożone oferty w oparciu o Karty Oceny Merytorycznej Ofert uwzględniając informacje 
przedstawione w ofertach oraz wysokość środków przewidzianych na realizację zadania. Protokół 
z posiedzenia Komisji Konkursowej był przedmiotem decyzji Burmistrza Miasta Poręba. Uwzględniając 
wnioski Komisji Burmistrz Miasta 3 kwietnia 2019 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert 
i zdecydował o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych miasta, realizowanych 
przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

5. Otwarty konkurs ofert 

᠆  weryfikacja wniosków ofertowych oraz podział środków: 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2019 roku w dziedzinie Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej wpłynęły 2 oferty, które otrzymały dofinansowanie. 

᠆  realizacja otwartego konkursu ofert 

Na wsparcie realizacji zadań w ww. obszarze, na które oferty w ramach otwartego konkursu ofert 
złożyły organizacje pozarządowe, Burmistrz Miasta Poręba przyznał w roku 2019 roku środki finansowe 
w wysokości 60.000 zł. 

Podział środków dla poszczególnych organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Poręba, przedstawia się następująco: 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

Wysokość środków przyznanych w konkursie: 60.000 zł. 

Lp. Nazwa zadania Nazwa 
Stowarzyszenia 

Całkowity 
koszt 
projektu w zł 

Wnioskowana 
kwota dotacji 
w zł 

Przyznana 
kwota 
dotacji w zł 

1 Wspieranie       
i upowszechnianie 
kultury fizycznej na 
terenie miasta Poręby 
przez Miejski Klub 
Sportowy w Porębie 

Miejski Klub 
Sportowy 
„Poręba” 

46.000,00 46.000,00 46.000,00 

2 Organizacja zadań 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży 

Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Olimp” 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 

6. Małe granty/oferty pozakonkursowe 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie zostały przyznane w 2019 roku w trybie art. 19a ustawy małe granty na realizację zadań 
publicznych dla następujących organizacji: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie-Niwkach -  3.000,00 zł,  

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie II – 2.200,00 zł,  

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie  -  1.500,00 zł,  

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie "Dwójka z Górki" – 
2.000,00 zł,  

5) Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Przystań" w Zawierciu – 2.000,00 zł,  
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6) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Koło nr 42 Poręba  – 1.300,00 zł.   

7. Zabezpieczenia, w ramach posiadanych środków, wkładu finansowego dla NGO uczestniczących 
w konkursach ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne, w przypadku zawarcia umowy partnerskiej 
i otrzymania dotacji 

Uczestnicząc, w 2019 roku, w konkursach ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne żadna z organizacji 
pozarządowych nie wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie wkładu finansowego dla NGO w przypadku 
zawarcia umowy partnerskiej i otrzymania dotacji. 

8. Kontrole realizacji projektów 

W 2019 roku przeprowadzano na bieżąco kontrolę wszystkich dofinansowanych ofert pod względem 
zgodności wydatków z przedstawionymi dokumentami finansowymi dotyczącymi zarówno wydatków ze 
środków z dotacji, jak i ze środków własnych organizacji. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że 
realizacja umów zawartych przez Gminę Poręba z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019 nie budziła 
zastrzeżeń. 

II.  Pozostałe formy współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Miasto 
oprócz współfinansowania projektów realizowanych przez organizacje, wspierało lokalny sektor 
pozarządowy również w pozafinansowych formach współpracy w sposób następujący: 

1. W ramach wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
w celu zharmonizowania tych kierunków: 

1) informowano o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej, 

2) publikowano ważne dla obu stron informacje na stronie internetowej Miasta www.umporeba.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. W ramach konsultacji projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji przeprowadzono konsultacje następujących aktów prawnych: 

1) Zarządzenie Nr 04/2019r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

2) Zarządzenie Nr 05/2019r. w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób objętych rządowym programem wieloletnim ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 – 2023. 

3) Zarządzenie Nr 06/2019 r. w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem 
wieloletnim ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

4) Zarządzenie nr 8/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 10. stycznia 2019r w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. 

5) Zarządzenie nr 18/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 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 projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany uchwały nr 
LIV/346/18 Rady Miasta Poręba z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta 
Poręba oraz nadania jej statutu. 

6) Zarządzenie Nr 23/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Poręba. 

7) Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba 
projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba. 

8) Zarządzenie Nr 73/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba 
w sprawie zamiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. 
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9) Zarządzenie nr 78/2019r. Burmistrza Miasta Poręba z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia 
o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

10) Zarządzenie nr 79/2019r. Burmistrza Miasta Poręba z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia 
o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 
okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. 

11) Zarządzenie nr 80/2019r. Burmistrza Miasta Poręba z dnia 05 czerwca 2019r w sprawie ogłoszenia 
o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

12) Zarządzenie Nr 113/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba. 

13) Zarządzenie Nr 114/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 
2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poręba. 

14) Zarządzenie Nr 115/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały projektu 
Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/16 Rady Miasta Poręba z dnia 
27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

15) Zarządzenie Nr 116/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian z uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16) Zarządzenie Nr 117/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

17) Zarządzenie Nr 118/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

18) Zarządzenie Nr 126 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba 
w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. 

19) Zarządzenie Nr 127 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/204/09 Rady Miasta Poręba z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Poręba. 

20) Zarządzenie nr 153/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 12 września 2019r  w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/204/09 Rady 
Miasta Poręba z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
w Gminie Poręba. 

21) Zarządzenie nr 169/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 10 października 2019 roku w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 
Poręba. 

22) Zarządzenie nr 170/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 10 października 2019 roku w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 
Poręba. 

23) Zarządzenie nr 199/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2019 roku  W sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały 
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w sprawie "Programu współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku". 

24) Zarządzenie nr 210/19 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 06 grudnia 2019r w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poręba. 

3. W ramach organizowania przez Urząd Miasta Poręba bezpłatnych konsultacji dla organizacji Główny 
Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE przeprowadził 
indywidualne konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz udzielał konsultacji dotyczących wypełnienia 
oferty na realizacje zadania publicznego oraz rozliczania przyznanych dotacji. 

4. Główny Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE w razie 
zgłoszonego zapotrzebowania przez organizację pozarządową pomagał w wyszukiwaniu źródeł dofinansowania 
projektów, jak również w wypełnianiu wniosków. 

5. Pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, a w szczególności sala konferencyjna 
i widowiskowa, były udostępniane nieodpłatnie organizacjom na podstawie zgłaszanych przez organizacje 
potrzeb. 

6. Burmistrz Miasta Poręba wyrażał zgodę na objęcie patronatem przedsięwzięć na wniosek organizacji. 

7. Urząd Miasta Poręba oraz Miejski Ośrodek Kultury w Porębie współorganizował przedsięwzięcia 
zaliczające się do zadań statutowych organizacji pozarządowych. 

8. Urząd Miasta Poręba, we współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, był organizatorem 
szkolenia adresowanego do organizacji pozarządowych z terenu miasta Poręba, którego celem było 
przedstawienie założeń konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

III.  Ocena realizacji Programu 

Lp. Wskaźniki oceny Wartość wskaźnika w 2019 
roku  

1 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania 
publiczne na rzecz lokalnej społeczności 

8 

2 Wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budżetu miasta Poręba na realizację tych zadań 

65.270,55 zł 

3 Wysokość środków własnych organizacji pozarządowych 
zaangażowanych w realizację zadań publicznych na rzecz 
mieszkańców miasta 

14.882,15 zł (w tym środki 
finansowe własne: 9.182,15 zł, 
wkład osobowy: 5.700,00 zł) 

4 Liczba osób, która była uczestnikami różnych działań 
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

600 

5 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1 
6 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w 

tym ilość Organizacji, z którymi zawarto umowę  
2/2 

7 Liczba zawartych umów na realizację zadania 
publicznego, w tym ilość Organizacji, z którymi zawarto 
umowy  

2/2 

8 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym 
liczba Organizacji, z którymi zawarto umowy 

6/6 

9 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały 
rozwiązane z przyczyn zależnych od Organizacji lub 
wycofane 

0 

IV.  Ocena efektów współpracy 

Budowa partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim z ludźmi 
zaangażowanymi w ich działalność, stanowi istotny element polityki lokalnej naszego miasta. 

Miasto Poręba współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania 
własne miasta, jaki i z tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. 
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Zadania zaplanowane w programie współpracy na rok 2019 zostały wykonane, a współpraca 
z organizacjami pozarządowymi przebiegała bardzo dobrze i na wielu płaszczyznach.
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