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WSTĘP
Program współpracy na 2017 rok Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Nr XXX/323/16 Rady Miasta Kutno z dnia
22 listopada 2016 roku.
Celem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest jak najlepsze
zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów wspólnoty lokalnej, wspieranie aktywności
mieszkańców Kutna poprzez włączanie ich do realizacji zadań publicznych. Czynny udział osób
zrzeszonych

w

organizacjach

pozarządowych

sprzyja

tworzeniu

więzi

społecznych,

odpowiedzialności za otoczenie i ludzi oraz przyczynia się do większego wykorzystania
potencjału społeczności.
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem jest formą dialogu obywatelskiego
i opiera się na zasadach suwerenności i partnerstwa stron, pomocniczości, efektywności oraz
jawności i uczciwej konkurencji. Jej podstawą jest możliwość przekazywania organizacjom
pozarządowym zadań publicznych, określonych w rokrocznie uchwalanych programach
współpracy i dotowanie ich realizacji.
Określony w Programie zakres zadań ustalono po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi, a finansowanie odbywało się poprzez udzielanie stowarzyszeniom dotacji po
przeprowadzeniu konkursów na wybrane zadania, „małe dotacje” oraz wsparcie organizacyjne
w ramach pozostałej działalności.
Szczegółowe warunki ubiegania się organizacji o przyznanie dotacji oraz zasady i tryb
rozliczania i kontroli udzielonych dotacji reguluje:
–

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

–

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

–

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji
zadania publicznego.

–

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.

Miasto Kutno powierza lub wspiera realizację zadań publicznych w następujących
dziedzinach:
–

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

–

KULTURA FIZYCZNA i TURYSTYKA

–

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

–

POMOC SPOŁECZNA
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KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
zawarte w uchwalonym Programie współpracy miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi
realizowane były w roku 2017 poprzez upowszechnianie i wspieranie:
1. imprez kulturalnych i artystycznych na terenie miasta Kutna oraz uroczystości patriotycznych,
kultywowanie pamięci i dziedzictwa historycznego Kutna
2. wydawnictw książkowych, muzycznych i filmowych dotyczących Kutna i jego mieszkańców
3. ruchu artystycznego, w tym amatorskiego, a także popularyzacji lokalnej twórczości
4. edukacji kulturalnej dorosłych mającej na celu aktywizację intelektualną i kulturalną osób
w wieku emerytalnym
5. kompleksowej organizacji i wykonania zadań przeznaczonych do realizacji w wyniku
Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w dziedzinie kultury
6. kompleksowej organizacji wojewódzkiego zlotu ogólnopolskiej organizacji harcerskiej lub
skautingowej we wrześniu 2017 w Kutnie połączonej z kultywowaniem dziedzictwa
narodowego oraz podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji obywatelskiej i harcerskiej
w Kutnie
Prezydent Miasta Kutno w 2016 roku, po raz dziewiąty, ogłosił otwarty konkurs na wsparcie
realizacji zadań publicznych na 2017 rok z zakresu kultury na łączną kwotę 585.000 zł. Oceny
ofert dokonała komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kutno.
Na konkurs złożono 31 ofert (wymogi formalne spełniło 31 ofert). Umowy zostały podpisane na
łączną kwotę 507.800 zł, natomiast organizacje pozarządowe zadania wykonały na sumę
496.292,44 zł. Jedna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z uwagi na zaistnienie
okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania. Ponadto, udzielono siedmiu dotacji w trybie
„małej dotacji pozakonkursowej” na łączną kwotę 43.505,40 zł.
Łącznie stowarzyszenia zrealizowały zadania publiczne na kwotę 539.797,84 zł.
Nazwa zadania
Organizacja wydarzeń
kulturalnych na terenie miasta
Kutna
Organizacja uroczystości
patriotycznych, kultywowanie
pamięci i dziedzictwa
historycznego Kutna

2014
98.615,14 zł

10.900 zł

2015

2016

2017

148.422,43 zł

118.799,41 zł

110.000 zł

30.000 zł
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Edycja wydawnictw kulturalnych,
prezentujących w szczególności
dorobek lokalny
Wsparcie ruchu artystycznego,
w tym amatorskiego, a także
popularyzacja lokalnej twórczości
Edukacja kulturalna dorosłych
mająca na celu aktywizację
intelektualną i kulturalną osób
w wieku emerytalnym
Kompleksowa organizacja
i wykonanie zadań
przeznaczonych do realizacji
w wyniku Kutnowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Kompleksowa organizacja
wojewódzkiego zlotu
ogólnopolskiej organizacji
harcerskiej lub skautingowej
we wrześniu 2017 w Kutnie
połączonej z kultywowaniem
dziedzictwa narodowego oraz
podtrzymywaniem
i upowszechnianiem tradycji
obywatelskiej i harcerskiej
w Kutnie

44.500 zł

50.000 zł

49.996,74 zł

41.000,00 zł

39.163,73 zł

30.000 zł

57.000,00 zł

59.493,03 zł

28.500 zł

30.000 zł

41.000,00 zł

42.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

175.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

60.000,00 zł

Organizacje, które otrzymały dotacje w roku 2016 i 2017:
Nazwa organizacji
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kutnowskiej
Regionalne Towarzystwo Muzyczne
w Kutnie
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne
Społeczna Fundacja Miasta Kutna
Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia
Kultury
Stowarzyszenie Dom Pracy Twórczej
„Nowa Wieś”
Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Kasprowicza w Kutnie
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
Stowarzyszenie „Złoty Wiek”
Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Łódzka, Hufiec Kutno

Liczba
dotacji
2016

Liczba
dotacji
2017

5

7

33.000 zł

61.000 zł

4

3

39.500 zł

34.500 zł

1

1

27.000 zł

30.000 zł

1

1

9.500 zł
0 zł
wycofanie
oferty z
konkursu

9.000 zł

4

2

Otrzymana
kwota
2016

44.000 zł

Otrzymana
kwota
2017

44.000 zł

0

2

2

4

32.000 zł

162.999,41 zł

1

1

8.000 zł

8.993,03 zł

1

0

9.000 zł

0,00 zł

1

0

6.000 zł
6.000 zł

0,00 zł

13.200 zł

2

3

17.000 zł

90.700 zł

1

3

16.775,40 zł
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Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji
Muzyki
Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe
„STASZIC-Kutno”
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Kutnie
Stowarzyszenie Przyjaciół
I Kutnowskiego Szczepu INNOMINATA
Stowarzyszenie Pomocy LARIS
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Kutnie
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw
Społecznych i Rozwoju
Fundacja Liceum im. Generała Jana
Henryka Dąbrowskiego
Stowarzyszenie Chór Speranza

Razem

1

0

9.000 zł

0,00 zł

1

0

8.000 zł

0,00 zł

1

0

2.000 zł

0,00 zł

1

0

13.000 zł

0,00 zł

1

1

5.000 zł

5.000 zł

1

2

30.000 zł

39.930 zł

0

1

0,00 zł

9.300 zł

0

1

0,00 zł

10.000 zł

0

29

1

33

0,00 zł

298.000 zł

4.400 zł

539.797,84 zł

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kutno zostało zobowiązane przez
Prezydenta Miasta do uwzględnienia w planie kontroli na 2018 rok 8 umów dotacji udzielonych
z budżetu Miasta Kutno w 2017 roku organizacjom pozarządowym:
•

Zadanie: Festiwal Rockowy – Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – kwota
dotacji: 100.000 zł

•

Zadanie: Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kwietnik” – Regionalne Towarzystwo Muzyczne
– kwota dotacji: 21.00 zł

•

Zadanie: Sadzimy róże małe i duże – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – kwota
dotacji: 25.000 zł

•

Zadanie: Edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną, kulturalną
osób w wieku emerytalnym – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
– kwota dotacji: 30.000 zł

•

Zadanie: Publikacja pn. „Różane Kutno” – Społeczna Fundacja Miasta Kutna – kwota
dotacji: 9.800 zł

•

Zadanie: Tajemnice Kutna – Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych
i Rozwoju – kwota dotacji: 9.300 zł

•

Zadanie: Seniorze śpiesz się poznać swój kraj – Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Kutnie
– kwota dotacji: 7.000 zł

•

Zadanie: Organizacja jubileuszu 110-lecia Gimnazjum i Liceum im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
w Kutnie – Fundacja Liceum im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – kwota dotacji:
10.000 zł
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Zadanie 1: Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych na terenie miasta Kutna
oraz uroczystości patriotycznych, kultywowanie pamięci i dziedzictwa historycznego
Kutna.
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Pamiętamy o Antonim
Troczewskim organizując „Imieniny Doktora” – kwota dotacji: 11.500 zł
Zadanie mało na celu upamiętnienie doktora Antoniego Troczewskiego – honorowego obywatela
miasta. W ramach projektu przewidziane były m.in. wykład, prelekcja z prezentacją
multimedialną, konkurs wiedzy o dr Troczewskim, występ Ochotniczej Straży Pożarnej czy
bezpłatne badania dla mieszkańców. Z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających
wykonanie zadania, umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron.
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Gra miejska „Śladami
historii i zabytków Kutna” – kwota dotacji: 2.600 zł
W dniu 31 maja 2017 roku przeprowadzona została gra miejska w formie wędrówki szlakiem
zabytków Kutna dla grupy 100 dzieci i młodzieży z opiekunami ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W trakcie gry uczestnicy zostali podzieleni na drużyny, które rywalizowały
ze sobą w konkursie sprawdzającym wiedzę, zakończonym rozdaniem nagród książkowych
i certyfikatów. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek. W miejscach pamięci
zostały zapalone znicze. Celem zadania było zwiększenie wiedzy na temat historii i zabytków
Kutna, zapoznanie uczniów z założeniami gminnego programu opieki nad zabytkami, zachęcenie
do aktywnego wypoczynku i zainteresowania własnym miastem – małą ojczyzną oraz
popularyzacja miejsc historycznych.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno – nazwa zadania: Majówka po harcersku
– kwota dotacji: 5.700 zł
Celem zadania było zwiększenie wiedzy
mieszkańców

Kutna

na

temat

barw

narodowych, flagi oraz historii, a także
wzmocnienie
narodowej.

poczucia
W

ramach

tożsamości
projektu

zorganizowano dwa konkursy - wiedzy
o Kutnie

oraz

fotograficzny

na biało-czerwono”,

których

„Rodzina
zwycięzcy

otrzymali flagi z drzewcami. Dnia 2 maja
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2017 roku ponad 200 zuchów i harcerzy przeszło ulicą Królewską niosąc 50-cio metrową flagę
Polski. W trackie przemarszu rozdawane były biało-czerwone chorągiewki i balony, natomiast
podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja mieszkańcy otrzymali wstążeczki oraz kotyliony.
4. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: VIII Fireproof Festiwal
Ognia – kwota dotacji: 20.000 zł

W dniach 7-8 lipca 2017 roku na placu marsz. J. Piłsudskiego odbył się VIII Festiwal Ognia,
podczas którego można było posłuchać koncertów muzycznych, obejrzeć występy teatrów
ulicznych oraz pokazy tańca z ogniem, połączone z konkursem rozstrzyganym w dwóch
kategoriach: najlepsza grupa i najlepszy solista. Imprezę, jak co roku otworzyła parada kuglarzy
wzdłuż ulicy Królewskiej. W wydarzeniu wzięło udział ok. 900 osób.
5. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: Rock & Rose Fest –
30-lecie Alastora – kwota dotacji: 18.000 zł
Celem głównym zadania było zwiększenie oraz urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu
dla ok. 200-250 mieszkańców Kutna. Podczas festiwalu można było usłyszeć 4 zespoły z Polski,
w tym kutnowski zespół Alastor, który obchodził 30-lecie swojej działalności. Wydarzenie to
cieszyło się dużym powodzeniem wśród fanów muzyki rockowej.
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6. Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – nazwa zadania: VII Wojewódzki Festiwal
Piosenki „Rozdźwięki” – kwota dotacji: 7.500 zł
W VII edycji festiwalu udział wzięły 64 osoby – 52 solistów, 1 duet oraz 2 zespoły wokalne.
Podczas przesłuchań, warsztatów i koncertów młodzież i dzieci mogły wymienić się
doświadczeniami, propozycjami repertuarowymi oraz nawiązać nowe znajomości. Efektem pracy
najzdolniejszych uczestników było nagranie płyty „Młodzi Artyści Śpiewają”, na której znalazło
się 10 utworów napisanych na potrzeby tego przedsięwzięcia. Czterech laureatów
poszczególnych etapów otrzymało nominacje do ogólnopolskich festiwali muzycznych.
7. Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 – nazwa zadania: VIII Zlot Grup Rekonstrukcji
Historycznych Odyseja historyczna Ujęcie VIII – kwota dotacji: 30.000 zł
Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych „Odyseja historyczna” to impreza cykliczna o charakterze
ogólnopolskim, ciesząca się dużym powodzeniem ze strony widzów oraz uczestników
wydarzenia. W 2017 roku zlot
odbył się po raz ósmy i tradycyjnie
miał miejsce na terenie miasta
Kutna i w Leszczynku. Wzięły w nim
udział 123 grupy rekonstrukcyjne
liczące

łącznie

1228

osób,

30 wystawców stoisk handlowych
oraz

5

zespołów

Partnerami

muzycznych.

wydarzenia

Stowarzyszenie

Tradycji

zostali:
26 DP,

Normandia 44, Towarzystwo Historyczne 1920, GRH Artyleria, Grupa Rekonstrukcji Historycznej
III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, SRH GRH Weichsel, Korpus Artylerii
Najemnej, SH 8 Pułk Legionów, GRH Bluszcz, Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”.
8. Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – nazwa zadania: Ogólnopolski Festiwal
Piosenki „Kwietnik” – kwota dotacji: 21.000 zł
W ramach tego zadania uczestnicy festiwalu zaprezentowali swoje umiejętności podczas
konkursu przeprowadzonego w sali Kutnowskiego Domu Kultury oraz Koncertu Galowego
zorganizowanego w trakcie Święta Róży na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, który zgromadził
liczną widownię. Dodatkowo dziewięciu finalistów podniosło swoje umiejętności uczestnicząc
w warsztatach wokalnych i konsultacjach scenicznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną
kadrę.
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9. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: IX Festyn „Na ludowo
w mieście róż” – kwota dotacji: 14.000 zł
Zadanie przewidywało przygotowanie i organizację kolejnej edycji festynu z udziałem zespołów
ludowych, kapel z powiatu kutnowskiego, łęczyckiego i łowickiego, a także innych regionów
Polski. W dniu 2 lipca 2017 r. odbyła się impreza plenerowa na placu Piłsudskiego, skierowana
do mieszkańców Kutna i regionu łódzkiego. Podczas wydarzenia miały miejsce występy zespołów
ludowych oraz wydarzenia towarzyszące tj. wystawy twórców ludowych i rękodzielników,
konkursy dla dzieci i młodzieży powiązane z folklorem i ludowością, wystawy i degustacja
regionalnych potraw kulinarnych.
Zadanie 2: Wsparcie wydawnictw książkowych, muzycznych i filmowych dotyczących
Kutna i jego mieszkańców.
1. Centrum Inicjatyw Społecznych i Rozwoju – nazwa zadania: Tajemnice Kutna – kwota
dotacji: 9.300 zł
Projekt zakładał powstanie 3-odcinkowego filmu poświęconego historii miasta, podzielonego na
trzy bloki tematyczne: „Legendy kutnowskie i miejskie tajemnice”, „Wielokulturowe Kutno” oraz
„Kutno wczoraj, dziś i jutro”. Efektem końcowym prac nad produkcją było wydanie 150 płyt
rozdysponowanych do kutnowskich szkół i bibliotek oraz opublikowanie filmu w internecie m.in.
na stronie www.turystycznekutno.pl.
2. Towarzystwo

Przyjaciół

Ziemi

Kutnowskiej

–

nazwa

zadania:

Przygotowanie

i publikacja albumu „Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci
mieszkańców” – kwota dotacji: 10.000 zł
Zadanie polegało na wydaniu albumu w ilości 400
egzemplarzy zawierającego nieznane dotychczas
archiwalne fotografie miejsc i ludzi z Kutna z lat
przedwojennych

i

powojennych

z

prywatnych

archiwów mieszkańców miasta. Zdjęcia w ilości 2000
sztuk (negatywy) pochodziły z zasobu prywatnego
mieszkanki Kutna, natomiast 200 zdjęć przekazali
mieszkańcy w ramach konkursu „Tabliczka dla
Ciebie”, z których do publikacji wybrano najbardziej
interesujące i wartościowe. Zadanie zakończyło się
promocją albumu w Kutnowskim Domu Kultury oraz
przekazaniem bezpłatnych egzemplarzy do bibliotek
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publicznych i szkolnych na terenie Kutna. Pozostała część nakładu była dystrybuowana
odpłatnie.
3. Towarzystwo

Przyjaciół

Ziemi

Kutnowskiej

–

nazwa

zadania:

Przygotowanie

i publikacja „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” – kwota dotacji: 8.700 zł
Zadanie publiczne polegało na przygotowaniu
i publikacji XXI numeru Kutnowskich Zeszytów
Regionalnych.

Jest

to

wydawnictwo

ciągłe,

poruszające tematykę historyczną, ekonomiczną,
ekologiczną oraz kulturalną Kutna i regionu
kutnowskiego. Wieczór promujący wydawnictwo
odbył się 5 grudnia 2017 roku w Centrum Teatru,
Muzyki i Tańca. Publikacja ukazała się w nakładzie
230 egzemplarzy.
4. Stowarzyszenie Złoty Wiek w Kutnie – nazwa zadania: „Spotkanie z dziwnym
Mikołajem” – kwota dotacji: 3.200 zł
Zamysłem projektu było promowanie tradycji i kultury obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia
poprzez wydanie publikacji pt. „Spotkanie z dziwnym Mikołajem”. W dniach od 6 do 20 grudnia
odbywały się spotkania dla dzieci, podczas których rozdysponowano książki wśród mieszkańców
miasta. Publikacja wydana została w liczbie 300 egzemplarzy a ilustracje w niej zamieszczone
wykonały dzieci z dwóch kutnowskich placówek edukacyjnych.
5. Społeczna Fundacja Miasta Kutna – nazwa zadania: Publikacja „Różane Kutno” –
kwota dotacji: 9.800 zł
Celem zadania było wydanie publikacji „Różane Kutno”, dzięki której przypomniano miejską
tradycję różaną kontynuowaną i pielęgnowaną do dziś. Publikacja, prócz wzmocnienia
„różanego” wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, jest również promocją marki różanej
o szerszym, ogólnopolskim zasięgu. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 500 egzemplarzy,
a jego promocja odbyła się podczas Święta Róży, w ramach współpracy z Kutnowskim Domem
Kultury.
Zadanie 3: Wsparcie ruchu artystycznego, w tym amatorskiego, a także
popularyzacja lokalnej twórczości
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1. Stowarzyszenie Dom Pracy Twórczej – nazwa zadania: III Ogólnopolski Plener
Plastyczny „Kutno i róże” – kwota dotacji: 9.000 zł
Celem zadania było zorganizowanie pleneru plastycznego dla grupy 12 plastyków, w czasie
którego uczestnicy tworzyli prace na temat „Kutno i róże”, utrwalając w swoich pracach obiekty
zabytkowe i współczesne miasta, ze szczególnym uwzględnieniem róż kwitnących w przestrzeni
miejskiej. Efekty pracy plastyków można było oglądać na wystawie poplenerowej Wieloformy II
podczas Święta Róży w Kutnowskim Domu Kultury. Rezultatem warsztatów było również wydanie
Katalogu wystawy w nakładzie 200 egzemplarzy.
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Promocja kutnowskiej
rzeźby i rękodzieła artystycznego na Międzynarodowych Targach Sztuki
Ludowej „Cepeliada” w Krakowie i „Święcie Róży” w Kutnie w 2017 roku – kwota
dotacji: 5.500 zł
W ramach tego projektu, 10 twórców rzeźby i rękodzieła artystycznego z Kutna brało udział
w 41. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie, podczas których
zaprezentowali kutnowską twórczość ludową. Ekspozycję oglądali zarówno mieszkańcy Krakowa,
jak i wielu gości z Polski i zagranicy. Wystawę mogli obejrzeć również mieszkańcy Kutna podczas
43. Święta Róży.
3. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Ocalić od zapomnienia” –
kwota dotacji: 30.000 zł
Zadanie publiczne polegało na organizowaniu i prowadzeniu zajęć artystycznych w zakresie
tańca i śpiewu ludowego dla 10 dzieci oraz 20 dorosłych członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kutnowskiej, przez profesjonalnego choreografa oraz wykwalifikowanych muzyków. Dodatkowo
w trakcie trwania projektu ZPiTZK brał udział w festiwalach i pokazach folklorystycznych, a także
prowadził próby otwarte dla osób zainteresowanych przystąpieniem do zespołu.
4. Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – nazwa zadania: Udział zespołu
wokalnego w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” w Rimini
– kwota dotacji: 6.000 zł
Zespół 5 wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie wziął udział w Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” w Rimini. Podczas festiwalu zorganizowane były warsztaty,
w trakcie których uczestnicy mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności wokalnych.
Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy zdobycie 1 miejsca w kategorii „piosenka folkowa”
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oraz 2 miejsca w kategorii „piosenka estradowa”. Dodatkowym sukcesem było zdobycie
III miejsca za występ solowy jednego z członków zespołu.
5. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne – nazwa zadania: Warsztaty tańca barokowego
– kwota dotacji: 9.000 zł
Celem

projektu

było

przygotowanie i zrealizowanie
warsztatów tańca barokowego,
będących cyklem 8 spotkań.
W zajęciach
przez

prowadzonych

instruktora

dawnego

udział

tańca

wzięło

10

osób. Dodatkowo uczestnicy
podnieśli

swoją

i kwalifikacje
znajomości

w
epoki

wiedzę
zakresie
oraz

opanowali zasady 6 tańców barokowych. Dla potrzeb realizacji pokazów tańca wykonano
kostiumy wzorowane na strojach z epoki. Efekty realizacji zadania można obejrzeć na filmie
promocyjnym z przebiegu warsztatów.
Zadanie 4: Edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną
i kulturalną osób w wieku emerytalnym.
1. Stowarzyszenie „Złoty Wiek” – nazwa zadania: Seniorze spiesz się poznać swój kraj
– kwota dotacji: 7.000 zł
W ramach tego zadania zorganizowano wyjazd dla 40 seniorów, podczas którego mogli oni
podziwiać uroki Augustowa i okolic. Uczestnicy wycieczki poznali historię tego mazurskiego
miasta sprzed i po II wojnie światowej. Zetknęli się również z kulturą i obyczajami panującymi
w tym regionie Polski oraz podziwiali miejscową faunę i florę.
2. Stowarzyszenie Pomocy „Laris” – nazwa zadania: Pora na seniora II – kwota dotacji:
5.000 zł
Zadanie obejmowało zorganizowanie różnorodnych aktywności prowadzących do integracji
wewnątrz- i międzypokoleniowej wśród 100 mieszkańców domów pomocy społecznej z miasta
Kutna. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty fotograficzne, plastyczne, florystyczne
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wycieczki, festiwal piosenki, koncert czy spektakl teatralny.
3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – nazwa zadania: Edukacja kulturalna
dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną, kulturalną osób w wieku
emerytalnym – kwota dotacji: 30.000 zł
Celem projektu była wielopłaszczyznowa aktywizacja osób starszych i samotnych poprzez
prowadzenie wszelkich form działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi dojrzałych
mieszkańców Kutna. Grupa 350 słuchaczy UTW pracowała w 20 sekcjach tematycznych
i warsztatach podczas cotygodniowych spotkań. Zorganizowano również 9 otwartych wykładów
tematycznych, w których uczestniczyło średnio 100 osób oraz 9 wyjazdów o charakterze
edukacyjno-krajoznawczo-integracyjnych.
Zadanie 5: Kompleksowa organizacja i realizacja „Festiwalu Rockowego” w Kutnie –
zadanie przeznaczone do realizacji w wyniku Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
1. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: Festiwal Rockowy – kwota
dotacji: 100.000 zł
Dnia 3 czerwca 2017 roku
na

stadionie

miejskim

„Kutnowianka” przy ulicy
Oziębłowskiego 1 odbył
się

Qtnoizz

Fest,

w którym wzięło udział
około 900 osób. Podczas
koncertów

można

było

usłyszeć

5

zespołów

z Polski

i

zagranicy

(Węgry).
organizacji

Na

etapie
festiwalu

ogłoszono dwa konkursy - pierwszy na nazwę festiwalu, w którym wzięło udział 11 osób, drugi
na „Otwieraczy festiwalu”, do którego zgłosiło się 27 zespołów.
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Zadanie 6: Kompleksowa organizacja i realizacja „Koncertów rockowo-klubowych
w Moto Pubie” w Kutnie – zadanie przeznaczone do realizacji w wyniku Kutnowskiego
Budżetu Obywatelskiego
1. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: Koncerty rockowe w Moto
Pub Garage – kwota dotacji: 25.000 zł
Projekt był cyklem wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym, który miał na celu
zaspokojenie potrzeb fanów muzyki rockowej z terenu miasta i okolic. Dzięki wysokiemu
poziomowi zaproszonych artystów był on ciekawą formą spędzenia wolnego czasu dla ok. 400
osób. Podczas koncertów można było usłyszeć następujące zespoły: Proletaryat, Molly Malone’s
oraz Dezerter.
Zadanie 7: Kompleksowa organizacja i realizacja zadania „Bank aktywności –
w harcerskim stylu” w Kutnie - zadanie przeznaczone do realizacji w wyniku
Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
1. Związek Harcerstwa Polskiego – nazwa zadania: Bank aktywności w harcerskim stylu
– kwota dotacji: 25.000 zł
Celami głównymi zadania
były promocja aktywnego
spędzania wolnego czasu,
kształtowanie umiejętności
liderskich poprzez stawianie
wyzwań z zastosowaniem
metody harcerskiej wśród
ok. 90 odbiorców, w czasie
od kwietnia do grudnia 2017
roku

na

terenie

miasta

Kutna. W ramach realizacji
projektu

odbywały

się

spotkania w trzech blokach tematycznych: „Rozum”, „Ciało” i „Duch”.

Zadanie 8: Kompleksowa organizacja i realizacja zadania „Sadzimy róże małe i duże”
- zadanie przeznaczone do realizacji w wyniku Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
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1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Sadzimy róże małe i duże
– kwota dotacji: 25.000 zł
W dniu 21 października 2017 roku odbyła się akcja „Sadzimy róże małe i duże”, w ramach której
10 wolontariuszy rozdało 5 tysięcy sadzonek róż mieszkańcom miasta. Inicjatywa ta miała na
celu wzmocnienie wizerunku Kutna jako miasta róż oraz poprawę oblicza kutnowskich osiedli.
Dodatkowo 500 mieszkańców miasta otrzymało poradniki dotyczące sadzenia i pielęgnacji róż.
Zadanie 9: Kompleksowa organizacja wojewódzkiego zlotu ogólnopolskiej organizacji
harcerskiej lub skautingowej we wrześniu 2017 w Kutnie połączona z kultywowaniem
dziedzictwa

narodowego

oraz

podtrzymywaniem

i upowszechnianiem

tradycji

obywatelskiej i harcerskiej w Kutnie. Minimalna liczba uczestników zlotu: 1200 osób.
1. Związek Harcerstwa Polskiego – nazwa zadania: Harcerstwo rozkwita – Święto
Chorągwi Łódzkiej – kwota dotacji: 60.000 zł
Celem zadania była organizacja 1. Święta Chorągwi Łódzkiej, w którym udział wzięło 1739
uczestników. Na potrzeby realizacji projektu zorganizowano rajdy dostosowane do różnych grup
wiekowych, warsztaty dla 20-osobowych grup zadaniowych, grę miejską, w której uwzględnione
zostały najważniejsze miejsca związane z historią miasta, a także pokazy ognia oraz piknik
skierowany do mieszkańców Kutna.
Dotacje w trybie „małej dotacji pozakonkursowej”:
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Miasteczka Szaloma
Asza – Kutno i Kazimierz nad Wisłą” – kwota dotacji: 5.000 zł
W ramach zadania uczniowie kutnowskich szkół (bezpośrednio 45 osób, pośrednio ok. 400 osób)
zapoznali się z miejscami w Kutnie oraz Kazimierzu nad Wisłą, w których przebywał i tworzył
pisarz żydowski Szalom Asz. Zadanie to miało na celu m.in. przybliżenie młodym ludziom kultury
żydowskiej poprzez poznanie historii życia pisarza, miejsc bezpośrednio z nim związanych oraz
miejsc ważnych dla tradycji żydowskich w Kutnie takich jak cmentarz żydowski.
2. Stowarzyszenie Chór Speranza – nazwa zadania: Pierwsze Kutnowskie Spotkania
Chóralne – kwota dotacji: 4.400 zł
W dniu 11 listopada 2017 roku w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się koncert pieśni
patriotycznych pt. „Śpiewamy dla Biało-Czerwonej” z udziałem zaproszonych chórów z terenu
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województwa łódzkiego tj. z Aleksandrowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Rzgowa i Kutna.
Wydarzenie to miało na celu zapoznanie około 130 mieszkańców Kutna z pieśniami
patriotycznymi z czasów walki o niepodległość oraz z lat późniejszych.
3. Stowarzyszenie „Złoty Wiek” – nazwa zadania: „Seniorzy Seniorom” – kwota dotacji:
3.000 zł
W 14 października 2017 roku zespół artystyczny „Seniorzy Seniorom” (13 osób) uczestniczył
w III Seniorskiej Jesieni Balladowej we Włodawie. Wydarzenie to było związane z obchodami Dnia
Seniora. Uczestnicy wyjazdu prócz wielu wrażeń artystycznych mieli okazję zwiedzić miasto
określane mianem „Polskich Kresów Wschodnich o trzech kulturach”.
4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Dzień pamięci
o kutnowskich Żydach” – kwota dotacji: 4.200 zł
W dniu 19 kwietnia 2017 roku
pod murami Getta Konstancja,
po raz trzeci odbył się „Dzień
pamięci

o

kutnowskich

Żydach”. Projekt ten ma na
celu

kultywowanie

i dziedzictwa
Żydów

na

Kutna.

W

można było
wystawę

pamięci

historycznego
terenie
ramach

miasta
zadania

m.in. obejrzeć
wypożyczoną

z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Rigelbluma, wysłuchać prelekcji czy
koncertu muzyki żydowskiej w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Kurpińskiego w Kutnie.
5. Społeczna Fundacja Miasta Kutna – nazwa zadania: Wydarzenia kulturalne
i edukacyjne dla dzieci i młodzieży podczas X Festiwalu Szaloma Asza – kwota
dotacji: 6.975,40 zł
Zadanie polegało na organizacji X Festiwalu Szaloma Asza, a w szczególności działań
kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Zorganizowano spektakle i koncerty, warsztaty
taneczne oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. Głównymi celami projektu były integracja
społeczności lokalnej przy wydarzeniach festiwalowych oraz budowanie tożsamości lokalnej
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dzieci i młodzieży poprzez poznawanie polsko-żydowskiej przeszłości Kutna.
6. Fundacja Liceum im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego – nazwa zadania:
Organizacja

jubileuszu

110-lecia

Gimnazjum

I

Liceum

im.

Gen.

J.H.

Dąbrowskiego w Kutnie – kwota dotacji: 10.000 zł
Celem zadania była organizacja zjazdu absolwentów z okazji 110-lecia istnienia Gimnazjum
i Liceum im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, który odbył się w dniach 10-11
czerwca 2017 roku. Podczas wydarzenia miały miejsce: uroczysta Msza Święta pod
przewodnictwem biskupa łowickiego, przemarsz spod kościoła pw. Jana Chrzciciela do Liceum
Dąbrowskiego, występ artystyczny Roberta Kudelskiego, impreza taneczna, pokaz sztucznych
ogni, a także złożenie kwiatów na grobie dr Antoniego Troczewskiego. W uroczystości udział
wzięło ok. 400 osób, natomiast w organizację zaangażowanych było 338 wolontariuszy.
7. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie – nazwa zadania: Wyjazd
historyczno-edukacyjny – „1050 lat państwowości polskiej – SZLAK ORLICH
GNIAZD” mający na celu aktywizację intelektualną, kulturalną, społeczną oraz
integrację osób w wieku emerytalnym pracujących społecznie przy realizacji
wieloletniego zadania „Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie”
– kwota dotacji: 9.930 zł
W dniach 20-21 września 2017 roku odbył się wyjazd historyczno-edukacyjny będący
zwieńczeniem rocznych, planowanych działań pod hasłem „1050 lat państwowości polskiej”,
a jednocześnie formą podziękowania za pracę społeczną twórcom, organizatorom i aktywie
pracującym słuchaczom UTW. Uczestnikami wyjazdu była grupa 35 słuchaczy SUTW w Kutnie,
którzy w ciągu 10 lat funkcjonowania UTW pracowali społecznie na rzecz starszych mieszkańców
miasta (średnio ok. 300 osób w ciągu roku), organizując i prowadząc liczne zajęcia cykliczne.
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WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Zadania w obszarach kultury fizycznej zawarte w uchwalonym Programie współpracy
miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi, realizowane były w roku 2017 poprzez zadania
w zakresie:

1) tworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację i udział
w zajęciach, zawodach;

2) organizacji imprez ogólnomiejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
3) upowszechniania kultury fizycznej;
4) funkcjonowania systemu nagród oraz stypendiów;
5) dziedzictwa sportowego Kutna wśród mieszkańców;
6) inicjatywy na obiektach "Moje boisko Orlik 2012";
W roku 2017 w celu realizacji Programu współpracy na rok 2017 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono 16 dotacji w trybie tzw.
„małej dotacji pozakonkursowej” na łączną kwotę 72.271,00 zł.
Poniższa tabela zawiera zestawienie organizacji oraz liczbę zadań, na które
stowarzyszenia otrzymały z budżetu Miasta wsparcie finansowe. Dla porównania pokazana
została liczba zadań zrealizowanych w 2016 i 2017 roku.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie „Jesteśmy Dla
Was”

Liczba

Liczba

Otrzymana

Otrzymana

dotacji

dotacji

kwota

kwota

2016

2017

2016

2017*

1

3

3.000 zł

18.446,00 zł

3

4

26.000 zł

16.185,00 zł

1

0

10.000 zł

0 zł

2

0

11.000,00 zł

0zł

1

1

17.960,00 zł

10.000,00 zł

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
SL SALOS „Róża Kutno”
Ratownictwo Wodne
Rzeczpospolitej Oddział w Kutnie
Liga Obrony Kraju
Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy
w Kutnie
Miejski Klub Sportowy „STAL”
Baseball i Softball Kutno
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Okręg Mazowiecki Polskiego
Związku Wędkarskiego
w Warszawie Koło PZW

1

2

3.500,00 zł

7.500,00 zł

0

2

0 zł

5.500,00 zł

0

1

0 zł

6.930,00 zł

0

2

0 zł

5.030,00 zł

0

1

0 zł

2.680,00 zł

1

0

20.000,00 zł

0 zł

10

16

91.460 zł

72.271,00 zł

„METALURG” w Kutnie
Stowarzyszenie Edukacyjno Sportowe "Staszic Kutno"
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „EXPOM”
PSONI „Niezabudka”
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych w Kutnie
„Przystań”
Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Razem

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania:
1. Zadanie „ Zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną” Stowarzyszenie „Jesteśmy Dla Was” realizowało to zadanie w I i II
półroczu otrzymując łącznie 18.446,00 zł dotacji.
Odbiorcami zadania były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat zamieszkujące na terenie
miasta Kutna. Zajęciami w ramach dotacji zostało objętych 31 uczestników, w dwóch grupach
po 16 i 15 osób w zależności od stopnia upośledzenia. Celem zadania było stworzenie warunków
oraz wspomaganie rozwoju fizycznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia
pozwoliły na wsparcie i umożliwienie rozwoju, i progres w zakresie kształtowania cech
motorycznych oraz rozwijania świadomości o korzyściach płynących z systematycznej
aktywności ruchowej – była to funkcja integracyjno-społeczna stwarzająca warunki rozwoju
społecznego. Przeprowadzona ewaluacja wśród rodziców (ankieta) wykazała potrzebę
organizacji zajęć, które dają satysfakcję i widoczne efekty dla tej grupy społecznej.
Przeprowadzono ponad 90 jednostek zajęć po 45 minut dla każdej z grup.
2. Zadanie „Wpieranie i popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców
Kutna - „Aqua Fitness z Salos-em”” - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej SL SALOS „ Róża Kutno” - kwota dotacji 5.000,00 zł.
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Celem

zadania

skierowanie

było

projektu

do

osób, rodzin ubogich, które
nie mogą pozwolić sobie na
systematyczne

zajęcia

w klubach fitness czy na
basenie, a zatem zaistniała
potrzeba organizacji zajęć
rekreacyjno - sportowych.
Osoby

niepełnosprawne

starsze oraz otyłe korzystały
z

możliwości

takiej

aktywności ze względu na funkcje zdrowotne. Zajęcia odbywały się 2 razy w tyg. po jednej
godzinie na obiekcie Aquaparku Kutno dla 25 osób.
3. Zadanie

„Wspieranie

aktywności

motorycznej

osób

niepełnosprawnych,

niepełnosprawnych intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością –
Lokalny Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP)” - Stowarzyszenie
„Jesteśmy Dla Was” - kwota dotacji 3.165,00 zł.
Zadanie

publiczne

o

charakterze

lokalnym

obejmowało

swoim

zasięgiem

osoby

z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną (np. dysfunkcją
narządów ruchu), którzy są będące podopiecznymi placówek z terenu miasta Kutna oraz okolic
i objęło swym działaniem razem 65 uczestników wraz z opiekunami. Dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężoną niepełnosprawnością zostali zmotywowani
do treningu, wykazywali dużą aktywność ruchową. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania
swoich możliwości sportowych rówieśnikom, opiekunom i rodzicom co wzmocniło motywacje
i mobilizację wśród uczestników do wykonywanych ćwiczeń ruchowych. Poprawiły się zdolności
poruszania się jak i ogólna sprawność fizyczna.
4. Zadanie „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce siatkowej” - Stowarzyszenie
Lokalne Salezjańskiej

Organizacji Sportowej SL SALOS „ Róża Kutno” - kwota dotacji

3.200,00 zł.
Celem zadania była organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w piłce siatkowej dla dziewcząt
i chłopców w okresie nauki szkolnej. Zajęcia rekreacyjne w piłce siatkowej gromadziły ok 30 os.
młodzieży z gimnazjum (dziewcząt i chłopców) z terenu miasta Kutno. Zajęcia odbywały się
2 razy w tygodniu w półtoragodzinnych blokach na obiektach sportowych miasta Kutno. Zadanie
miało na celu kontynuację procesu wychowania do sportowego zdrowego stylu życia,
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zagospodarowanie wolnego czasu, wszechstronny rozwój sprawności, rozwijanie poczucia
odpowiedzialności jak i tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Zadanie „Organizacja IX Mistrzostw Kutna w wędkarstwie morskim” Stowarzyszenie Koło nr 109 PZW „METALURG” w Kutnie – kwota dotacji 4.000,00 zł.
Mistrzostwa Kutna w wędkarstwie morskim to zawody, które umożliwiło kutnowskim kołom
wędkarskim oraz drużynom niezrzeszonym i pozostałym organizacjom udział w dorocznym rejsie
morskim połączonym z wędkowaniem. Zadanie stwarzało warunki do propagowania aktywnej
turystyki z elementami rywalizacji zgodnie z określonymi przepisami i zasadami zawodów.
W wędkarskim weekendzie w dniach 19-21.05.2017 roku wzięło udział 86 osób, w tym 9 drużyn
trzyosobowych.
6. Zadanie „Organizacja Wiosennej Ligi Piłkarskiej”- Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „EXPOM” - kwota dotacji 6.930,00 zł.
Celem zadania, była popularyzacja
i upowszechnianie

aktywności

fizycznej,

integracja młodzieży

oraz

dorosłych

osób

z różnych

środowisk związanych z Miastem
Kutno poprzez udział w turnieju
piłkarskim. Turniej zorganizowany
został

w

dwóch

kategoriach

wiekowych: kat „OPEN” powyżej 16
roku

życia

oraz

kategorii

„OLDBOYÓW” powyżej 35 roku życia. Do ligi zgłosiło się 12 zespołów, w tym 10 w kategorii +16
i 2 w kategorii +35. Łącznie rozegranych zostało 66 meczy, w systemie „każdy z każdym”.
Turnieje odbywały się w soboty i niedziele od 20 maja do 25 czerwca br. włącznie.
7. Zadanie „”Na ludowo”

-

wycieczka do Łowicza i Maurzyc

dla

osób

niepełnosprawnych”- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Kutnie „Niezabudka”- kwota dotacji 2.530,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane na przełomie maja i czerwca 2017 roku. Celem zadania było
przybliżenie osobom niepełnosprawnym kultury, obyczajów, sposobu życia naszych przodków
oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przedmiotami i wytworami sztuki minionych
czasów.

Beneficjentami

zadania

było

35

osób

niepełnosprawnych

intelektualnie

z niepełnosprawnością sprzężoną, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz 15 opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie
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– łącznie 50 osób. Osobami niepełnosprawnymi biorącymi udział w zadaniu byli podopieczni
placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualna: uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Niezabudka”,
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego.
8. Zadanie „Cykl

zajęć

upowszechniających

kulturę

fizyczną

wśród

osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów” - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” - kwota dotacji 2.680.00 zł.
Zadanie obejmowało cykl zajęć ruchowych z
(aquafitness)

oraz

ćwiczeń

zakresu tańca (aerobik), gimnastyki wodnej

rozciągających

(joga,

pilatez,

medytacje)

dla

osób

niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów w przedziale wiekowym 27-70 lat. W realizacji
zadania brało udział łącznie 46 osób , w tym: 40 uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz 6 starszych (opiekunowie – rodzice). Przeprowadzono 12 zajęć tańca
grupowego (ok. 40 osób) 10 zajęć ćwiczeń rozciągających „ dobre nastroje” (ok 20 osób), oraz
6 zajęć gimnastyki (ok. 20 osób). Zajęcia mają wpływ na poprawę ogólnej kondycji i sprawności
fizycznej.
9. Zadanie „XII Spartakiada osób z niepełnosprawnością intelektualną” - Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie
„Niezabudka” - kwota dotacji 2.500,00 zł.
Realizacja

zadania

i upowszechnianie

publicznego
kultury

miała

fizycznej

i

na
sportu

celu
wśród

rozwój
osób

niepełnosprawnych intelektualnie w tym z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz możliwość zaprezentowania ich umiejętności
sportowych , a także szeroko rozumiana integracja, zarówno
z osobami niepełnosprawnymi z różnego typu placówek, jak
również ze środowiskiem lokalnym. Miejscem realizacji zadania
była

siedziba

Polskiego

Stowarzyszenia

na

rzecz

Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie. Uroczystość
rozpoczęła się dnia 14 września 2017 r. o godz. 10-tej. Adresatami
zadania było ogółem około 250 osób, z terenu miasta Kutna
i województwa łódzkiego.
10. Zadanie „Organizacja Turnieju Brydża Sportowego „O Różę Kutna”” Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic-Kutno” - kwota dotacji 3.000,00 zł
Turniej brydżowy rozegrany został 3 września 2017 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Zawody
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wpisały się w obchody „Święta Róży” w naszym mieście. Turniej rozgrywany był w parach według
przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego. Udział wzięła rekordowa liczba par z różnych
miast w tym 20 zawodników z Kutna. W zawodach mogli uczestniczyć osoby w każdym wieku,
ponieważ brydż sportowy jest dyscypliną, która stwarza takie możliwości, jak również daje okazję
do promowania wizerunku Kutna – Miasta Róż.
11. Zadanie „Spotkanie z Baseballem – Memoriał Edwarda Piszka”- Miejski Klub
Sportowy „Stal” BiS Kutno – kwota dotacji 10.000,00 zł.

Piszek Cup 2017, który odbył się w dniach 17-20 sierpnia 2017, to coroczna międzynarodowa
impreza poświęcona pamięci jednemu z honorowych obywateli miasta Kutno Panu Edwardowi
Piszkowi.
Klub oraz Miasto powróciło do międzynarodowej formuły turnieju. Udział w nim wzięły drużyny
z Austrii, Białorusi, Litwy, Holandii, Ukrainy i Słowacji. Turniej zorganizowany był w dwóch
kategoriach wiekowych U-12 i U-15, w których w sumie zagrało 14 zespołów (220 uczestników).
Podczas czterodniowych zmagań sportowych rozegrano 38 meczy.
12. Zadanie „Z Wędką po Zdrowie” - Stowarzyszenie Koło nr 109 PZW „METALURG”
w Kutnie – kwota dotacji 3.500,00 zł
Zawody wędkarskie zorganizowane z okazji obchodów „ Kutnowskich Dni Seniora” i 40 rocznicy
założenia koła nr 109 „Metalurg” Kutno i były doskonałą okazją do promowania osiągnięć miasta
Kutno we wspieraniu seniorów

i kół wędkarskich na rzecz lokalnej społeczności, ochrony

środowiska i działań sportowo- rekreacyjnych. Zawody odbyły się w dniu 27 września 2017 roku
na łowisku specjalnym „KARPIK” w Wojszycach i miały charakter typowo rekreacyjny. Patronat
nad ich przebiegiem sprawował Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński. Wystartowało
12 drużyn.

13. Zadanie „Organizacja Turnieju Brydża Sportowego „Dni Seniora 60+”” -
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Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe „Staszic-Kutno – kwota dotacji 2.500,00 zł
Turniej brydża sportowego odbył się 1 października
2017 r w Kutnowskim Domu Kultury i wpisał się
w obchody Dni Seniora w naszym mieście. Turniej
rozgrywany był w parach wg przepisów Polskiego
Związku Brydża Sportowego na zapis maksymalny.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju był wymóg,
aby choć jedna osoba w parze miała ukończone 60 lat.
Udział w zawodach wzięło 14 par. W trakcie zawodów uhonorowany został nestor polskiego
brydża – Ryszard Maras, mieszkanie naszego miasta, który uprawia ten sport od 60 lat i jest
nadal aktywnym brydżystą.
14. Zadanie „ Organizacja zajęć pozalekcyjnych i rozgrywek w piłce siatkowej
dziewcząt” - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „
Róża Kutno” - kwota dotacji 3.700 zł
Zadanie polegało na organizacji zajęć rekreacyjno – sportowych w piłce siatkowej dla dziewcząt
w okresie nauki szkolnej, a przede wszystkim kontynuacja procesu wychowania do sportowego,
zdrowego trybu życia, bez nałogów i patologii społecznych, zagospodarowania czasu wolnego
dzieciom z różnych środowisk. Zajęcia rekreacyjne w piłce siatkowej dziewcząt rocznik 20032004, zgromadziły ok. 20 os. młodzieży z gimnazjum i ok 12 os. ze szkoły podstawowej rocznik
2005-2007 z terenu miasta Kutno. Zajęcia rekreacyjno- sportowe odbywały się na obiektach
sportowych miasta Kutno. Przeprowadzono 22 systematycznych zajęć: 2 razy w tygodniu, przez
11 tygodni, po 90 minut, dla ok 30 osób dla dwóch grup dziewcząt.
15. Zadanie „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce nożnej dziewcząt ze szkoły
podstawowej w rocznikach 2004- 2007” Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej SL SALOS „ Róża Kutno” - kwota dotacji 4.285,00 zł
Zadanie miało na celu organizację zajęć pozalekcyjnych w piłce nożnej dziewcząt ze szkół
podstawowych z terenu miasta Kutno w rocznikach 2004-2007. Celem zadania była kontynuacja
procesu

wychowania

do

sportowego,

zdrowego

trybu

życia,

patologii

społecznych,

zagospodarowania czasu wolnego dzieciom z różnych środowisk jak i wszechstronny rozwój
sprawności ruchowej. Zajęcia rekreacyjne w piłce nożnej zgromadziły ok. 20 dziewcząt. Zajęcia
odbywały się na obiektach sportowych miasta Kutno. Łącznie przeprowadzone zostały 22 zajęcia,
2 razy w tygodniu, przez 11 tygodni po 90 minut każde.
W zakresie rozwoju sportu, zgodnie z uchwałą nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia
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26 października 2010 roku, Prezydent Miasta Kutna przyznał klubom dotacje na następujące
przedsięwzięcia sportowe:

•

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” w Kutnie - 50.000,00 zł - „Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w pływaniu”

•

Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” - 38.000,00 zł. - „Szkolenie UKS „IPPON” MDK Kutno
i udział w turniejach Judo w 2017 roku”

•

Akademia Sportów Walki i Rekreacji „ALEX” Kutno - 20.000,00 zł - „Organizacja
szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w kickboxingu”

•

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kutnie - 40.000,00 zł - „Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce”

•

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” –
I półrocze - 85.000,00 zł. - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży zgrupowanej w sekcji piłkarskiej w SL SALOS
„Róża Kutno””

•

Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. I półrocze - 800.00,00 zł „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce
seniorów”

•

Koszykarski Klub Sportowy „Pro Basket” Kutno I półrocze - 170.000,00 zł „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci
i młodzieży”

•

Klub Sportowy „Kutno” (młodzież) -I półrocze - 85.000,00 zł - „Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży”

•

Klub Sportowy „Kutno” (seniorzy) - I półrocze - 170.000,00 zł - „Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów”

•

Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS (seniorzy) – 130.000,00 zł - „Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu seniorów”

•

Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS (dzieci/młodzież) – 130.000,00 zł - „Organizacja
szkolenia i udział w we współzawodnictwie sportowym w baseballu i softballu dziewcząt
i chłopców”

•

Klub Sportowy „Kutno” (młodzież) -II półrocze – 70.000 zł - „Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży)”
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•

Klub Sportowy „Kutno” (seniorzy) -II półrocze – 150.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia
i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów)”

•

Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. II półrocze- 200.000,00 zł „Organizacja

i

przygotowanie

do

sezonu

rozgrywkowego

2017/2018

we

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie - koszykówka seniorów”

•

Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. II półrocze – 155.000,00 zł „Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci i młodzieży”

•

Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. II półrocze – 300.000,00 zł „Organizacja i udział w przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach sportowych w dyscyplinie
- koszykówka seniorów”

•

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno”
– I półrocze – 65.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie
sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży zgrupowanej w sekcji SL SALOS „Róża
Kutno”„

Dotacje przyznane w trybie § 10 – tzw. „mała dotacja” Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta
Kutno z dnia 26 października 2010 roku:
•

Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno - 5.000,00 zł -„Organizacja półfinałów

Mistrzostw Polski w kategorii U14K.”
•

Miejski Klub Sportowy „ Stal” BiS Kutno – 20.000,00 zł-” Udział reprezentacji Kutna

w rozgrywkach Polskiej Ligii Softballu Kobiet”.
•

Klub Sportowy „Kutno” - 20.000,00 zł - „ Organizacja zajęć sportowych w ramach obozu

dochodzeniowego dla dzieci z rocznika 2010 i młodsi w okresie zimowej przerwy świątecznej
2017 roku”.
Środki finansowe w wysokości 236.700,00 zł przewidziane na realizację pozostałej
działalności wydatkowano na wsparcie i realizację kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,
nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz wyposażenie, utrzymanie i remonty bieżące
obiektów sportowych.
1. Na nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla zawodników oraz działaczy
sportowych przyznano kwotę 21.146,20 złotych.
2. W ramach środków na materiały i wyposażenie za kwotę 31.704,72 złotych m. in. zakupiono
nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe, trofea sportowe i art. przemysłowe oraz sprzęt
sportowy z przeznaczeniem na zawody i imprezy plenerowe: Kutnowski Piknik Organizacji
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Pozarządowych, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie, międzynarodowy turniej bokserski oraz
zakupiono matę tatami.

3. Na zakupu nagród w konkursach tematycznych wydatkowano kwotę 0 złotych
4. W ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych
wydatkowano kwotę 76.064,32 złotych na konserwację i bieżącą naprawę boisk „Moje boisko
Orlik 2012” – MOSiR, SP 1 i SP 6, SP 9 (naprawa ogrodzeń i montaż monitoringu) oraz naprawę
tablicy wyników w hali SP nr 7, postawienie tunelu treningowego do baseballu przy Orliku SP nr 1
i wyklejanie linii boiska do p. ręcznej w hali SP nr 9.
5. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki finansowe w kwocie
89.587,95 złotych, w ramach których sfinansowano m. in. koszty organizacyjne: festynu
organizacji pozarządowych, rajdu rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz”, zawodów wędkarskich,
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udziału w zawodach międzyszkolnych Łódzkiego SZS i reprezentowania miasta w zawodach
sportowych (głównie transport), usługi dotyczące modernizacji Orlików, organizacji gali
bokserskiej, ustawienia dodatkowych toalet przy Orlikach, pokrycie kosztów Animatorów Sportu
oraz pokrycie kosztów współpracy z OPUS.
6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.775,00 złotych i związane było to
z zatrudnieniem tłumacza podczas międzynarodowej gali bokserskiej oraz umową o dzieło na
wykonanie rękodzieła.
7. Opłaty i składki startowe w zawodach dla samorządów, w których było reprezentowane
miasto, wyniosły 4.769,32 złotych.
W planie na 2018 rok przewidziano 8 umów dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2017
roku organizacjom pozarządowym, które zostaną skontrolowane przez Biuro Audytu
Wewnętrznego i Kontroli:

•

Zadanie „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce
dzieci i młodzieży” - Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno - kwota
170.000,00 zł.

•

Zadanie „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce
seniorów” - Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - kwota
800.00,00 zł.

•

Zadanie „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej
seniorów„ - Klub Sportowy „Kutno” - kwota 170.000,00 zł.

•

Zadanie „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu
seniorów” - Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS - kwota 130.000,00 zł

•

Zadanie „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu
i softballu dziewcząt i chłopców” - Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS - kwota
130.000,00 zł

•

Zadanie „Zajęcia rekreacyjno – ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” - kwota 7.558,60 zł

•

Zadanie „Organizacja Wiosennej Ligi Piłkarskiej” - Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „EXPOM” - kwota 6.930,00 zł.

•

Zadanie „Organizacja Turnieju Brydża Sportowego „O Różę Kutna”” Stowarzyszenie
Edukacyjno – Sportowe „STASZIC – KUTNO” - kwota 3.000,00 zł
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TURYSTYKA
Na realizację zadań w obszarze turystyki zaplanowano w 2017 roku kwotę 20.000,00
złotych, w tym na dotacje celowe przewidziano kwotę 9.500,00 złotych, jednakże nie było
dotacji na realizację zadań w zakresie turystyki.
Środki finansowe w wysokości 10.500,00 zł w ramach pozostałej działalności
przeznaczono na wparcie i realizację kalendarza imprez o charakterze turystycznym, tj. rajd
rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz, Konkurs Wiedzy Morskiej oraz organizację dwóch spotkań,
które dotyczyły zagadnień rozwoju turystyki w mieście:
1. Seminarium informacyjno – szkoleniowe „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu
w turystyce”. Temat wiodący: „Na zielonej osi” – pomysł na produkt turystyczny
2. Spotkanie pt. „Turystyka – Rekreacja – Promocja w regionie”. Wzmocnienie potencjału
podmiotów działających w Kutnie i regionie.
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OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Współpraca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia odbywała się bezpośrednio w ramach
realizacji trzech programów: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu wspierania
inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia.
W celu realizacji Programu współpracy na rok 2017 ogłoszono 3 konkursy na wsparcie realizacji
zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, na które złożono 19 ofert,
(wymogi formalne spełniło 19 ofert). Ich oceny dokonała komisja konkursowa, powołana
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kutno. Przyznano 19 dotacji na kwotę 448.940 zł. Natomiast
w wyniku procedury „małej dotacji” przyznano 11 dotacji na kwotę 40.610 zł.
Z organizacjami podpisano umowy dotacyjne na łączną kwotę 489.550 zł
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kutno zostało zobowiązane przez
Prezydenta Miasta do uwzględnienia w planie kontroli na 2018 rok 8 zadań, na które udzielono
dotacji z budżetu Miasta Kutno w 2017 roku organizacjom pozarządowym:

•

Zadanie: Organizacja spotkań trzeźwościowych i prowadzenie klubu abstynentów STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTÓW TRZEŹWOŚĆ W KUTNIE - kwota dotacji
47.000 zł

•

Zadanie: Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii (min. 6 godz.) wraz
z wyżywieniem (min. 2 posiłki) o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla min. 360
dzieci (2 turnusy x 5 dni x ok. 180 dzieci) – ORATORIUM BŁOGOSŁAWIONEGO
MICHAŁA RUA – kwota dotacji 38.000 zł,

•

Zadanie: Prowadzenie działalności pomocowej, informacyjnej i terapeutycznej
w środowisku osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym –
KUTNOWSKI KOMITET OBRONY BEZROBOTNYCH - kwota dotacji 42.000 zł

•

Zadanie: Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej (wydawanie odzieży, mebli, rzeczy
codziennego użytku) – POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ - kwota dotacji
5.000 zł

•

Zadanie: Czas na rodzinę – STOWARZYSZENIE RODZINA W CENTRUM - kwota dotacji
3.000 zł

•

Zadanie: Organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego –
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W KUTNIE „PRZYSTAŃ” - kwota dotacji 4.000 zł

•

Zadanie: Działalność edukacyjna wśród osób niewidomych dot. chorób narządu wzroku –
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – kwota dotacji 3.000 zł

•

Zadanie: Organizacja Światowego Dnia Cukrzycy – POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW – kwota dotacji 2.000 zł
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I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:
Zadanie: realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w następujących kierunkach:
1. zwiększanie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy
psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, dotyczącej
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
W wyniku rozstrzygnięć konkursowych oraz zgodnie z procedurą „małej dotacji” przyznano 21
dotacji na łączną kwotę 390.760 zł.
Liczba

Liczba

Otrzymana

Otrzymana

dotacji

dotacji

kwota

kwota

2016

2017

2016

2017

Fundacja ARS VITA

3

2

36.500 zł

36.500 zł

Stowarzyszenie Bank Żywności

1

1

40.000 zł

46.000 zł

Oratorium Bł. Michała Rua

2

2

40.000 zł

43.000 zł

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów
Trzeźwość

2

2

49.900 zł

52.000 zł

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

1

1

26.500 zł

27.000 zł

Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych

3

4

56.500 zł

60.100 zł

Stowarzyszenie Lokalne SALOS

2

1

32.500 zł

22.500 zł

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas
przy Parafii pw. Błogosławionych
Męczenników Kutnowskich

2

2

54.000 zł

55.500 zł

Katolickie Stowarzyszenie Wychowania
w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy

1

1

14.000 zł

12.000 zł

Nazwa organizacji
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Sanktuarium Maryjnym
w Głogowcu
Chrześcijańska Misja Społeczna Teen
Challenge

3

2

30.500 zł

24.500 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wyspa
Skarbów

0

1

0

4.000 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej

1

1

5.000 zł

5.000 zł

Polski Związek Wędkarski Metalurg

1

1

2.000 zł

2.660 zł

23

21

397.400 zł

390.760 zł

Razem
Do realizacji przyjęto następujące zadania:

1. Zadanie: Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przemocy, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej – Fundacja
Ars Vita – kwota dotacji 16.000 zł
Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie Fundacji ARS VITA przy ul. Oporowskiej 20, działa
2 razy w tygodniu. W 2017 roku przeprowadzono 310 konsultacji indywidualnych dla 89 osób,
620 telefonicznych oraz 140 w Młodzieżowej Poczcie Zaufania. Po konsultacjach osoby kierowane
są do poradni, na zajęcia w szkole profilaktyki uzależnień oraz na grupy wsparcia dla zagrożonych
uzależnieniem, bądź dla uzależnionych. W ramach punktu funkcjonuje również grupa wsparcia
dla rodziców.
2. Zadanie: Organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych w okresie nauki
w szkołach, włącznie z feriami zimowymi:
- przy Szkole Podstawowej nr 5 dla 15 dzieci – Fundacja Ars Vita – kwota dotacji 20.500 zł
- w centrum miasta dla 30 dzieci – Stowarzyszenie Przymierze Rodzin - kwota dotacji 27.000zł
- dla 15 dzieci, mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz punktu
konsultacyjnego z zakresu poradnictwa rodzinnego – Parafialny Zespół Charytatywny
Caritas Parafii pw. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich - kwota dotacji 21.500 zł
Z zajęć w świetlicach środowiskowych skorzystało ogółem 60 dzieci. Każda ze świetlic
funkcjonowała w okresie nauki szkolnej, jak również w trakcie ferii zimowych. Realizowany był
program polegający przede wszystkim na pomocy dzieciom w odrabianiu pracy domowej,
rozwijaniu zainteresowań w dziedzinie artystycznej, ekologicznej i turystycznej, a także
prozdrowotnej. Ponadto organizatorzy zapewniali swoim podopiecznym dożywianie.
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Punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa rodzinnego działał przy świetlicy środowiskowej przy
Parafii

pw. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich. W ramach punktu udzielane są

konsultacje prawne w poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00 – z konsultacji prawnych skorzystały 74
osoby. Z konsultacji dla osób uzależnionych i ich rodzin (poniedziałki w godz. 15.30 – 16.30)
skorzystały 22 osoby, natomiast z konsultacji u doradcy rodzinnego (środy godz. 17.00-18.00)
skorzystało 107 osób.
3. Zadanie: Prowadzenie działalności pomocowej, informacyjnej i terapeutycznej
w środowisku osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – Kutnowski
Komitet Obrony Bezrobotnych - kwota dotacji 42.000 zł
Zadanie

realizowane

jest w

siedzibie

Kutnowskiego Komitetu

Obrony

Bezrobotnych

przy ul. Kilińskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Komitet oferuje pomoc
w nawiązaniu kontaktów z placówkami odwykowymi, udziela informacji na temat realizowanych
na terenie miasta form zatrudnienia wspieranych przez Powiatowy Urząd Pracy.
Zorganizowano spotkania z terapeutą do spraw uzależnień. Zrealizowano wsparcie indywidualne
dla 69 osób natomiast w grupowych

spotkaniach terapeutycznych uczestniczyły łącznie

94 osoby.
Z Banku Żywności w Łodzi pozyskano i dystrybuowano artykuły żywnościowe o szacunkowej
masie 71.535 kg. Wydano 6.337 porcji art. żywnościowych dla ok. 1.800 osób.
Akcje charytatywne: „Podziel się posiłkiem”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i „Świąteczna
Zbiórka Żywności” to 146 paczek wydanych rodzinom najbardziej potrzebującym (ok. 450
beneficjentów). W ramach akcji łącznie zebrano około 5640 kg żywności.
KKOB wziął udział w akcji „Łączy nas jeden cel” w której pozyskano 75,33 kg żywności na łączna
kwotę 296,71 zł, co pozwoliło na utworzenie 5 paczek dla najbardziej potrzebujących rodzin
z terenu Kutna.
W ramach współpracy z holenderską fundacją „Samen Delen” KKOB otrzymał dary rzeczowe
w postaci:

odzieży,

artykułów

gospodarstwa

domowego,

mebli,

zabawek,

artykułów

medycznych, detergentów. Ze wsparcia rzeczowego skorzystało 139 osób oraz organizacje
i instytucje pomocowe.
Z pomocy w kwestiach informacyjno – pomocowo - administracyjnych – (aktywizacja zawodowa,
pomoc w pisaniu CV, podań, wypełnianiu druków, możliwość korzystania z internetu) skorzystało 110 osób bezrobotnych.
4. Zadanie: Organizacja spotkań trzeźwościowych i prowadzenie klubu abstynentów –
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”– kwota dotacji 47.000 zł
Klub Abstynentów działa przy ul. Wilczej 5a od poniedziałku do soboty w godz. 16.00 – 22.00.
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W ramach Klubu działa 6 grup samopomocowych: m.in. AA, Grupa „Nowa Droga”, Al-Anon, DDA.
W 2017 roku zorganizowano ok. 300 mitingów, średnio po 25 osób.
W spotkaniach klubowych (rocznicach abstynenckich, uroczystościach) odnotowano ok. 8.900
wizyt. W wyjazdach: na zlot trzeźwościowy do Lichenia i rekreacyjnym do Bobolina uczestniczyło
około 100 osób.
Udzielono przeszło 620 porad w kwestii uzależnienia od alkoholu. Ogółem w Klubie w 2017 roku
odnotowano ok. 14.000 „wizyt”, w tym dzieci i młodzieży.
5. Zadanie: Organizacja otwartych spotkań trzeźwościowych oraz prowadzenie grup
wsparcia – Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna – kwota dotacji 13.500 zł
Otwarte spotkania trzeźwościowe pod hasłem „Dni Nowej Szansy” zostały zorganizowane
w terminach:
•

14-15 stycznia 2017r., w których uczestniczyło 77 osób

•

18-19 marca 2017r., w których uczestniczyło 91 osób

•

13-14 maja 2017r., w których uczestniczyło 95 osób

•

15-16 lipca 2017r., w których udział wzięło 117 osób

•

16-17 września 2017r. dla 91 osób

•

04-05 listopada 2017r. dla 92 osób

Spotkania odbywały się w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Filipowicza 5. W ramach
spotkań odbywały się wykłady lekarzy, specjalistów ds. uzależnień, zajęcia terapeutyczne
prowadzone przez pracowników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz wygłaszane były świadectwa osób, którym udało się wyjść z nałogu. Uczestnicy korzystali
również

z

ciepłego

posiłku

oraz

materiałów

informacyjnych

przygotowanych

przez

stowarzyszenie.
Ponadto, stowarzyszenie prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
które odbywały się w każdą środę. W spotkaniach grup uczestniczyło 111 osób. W 2017r. 8 osób
rozpoczęło roczną terapię w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Łękini i Broczynie, które
prowadzone są przez stowarzyszenie.
6. Zadanie:

Prowadzenie

punktu

pomocowo

-

informacyjnego

oraz

spotkań

trzeźwościowych - Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego
przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu – kwota dotacji 12.000 zł
Punkt pomocowo – informacyjny znajduje się w siedzibie stowarzyszenia w Głogowcu.
Telefonicznie można kontaktować się codziennie, natomiast na terenie ośrodka w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 17.00 – 20.00. Z porad telefonicznych punktu pomocowo – informacyjnego
skorzystało 145 osób. Bezpośrednio po poradę w Głogowcu zgłosiło się 130 osób.
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W punkcie można otrzymać informację na temat leczenia odwykowego, kontaktów z grupami
wsparcia oraz na temat mitingów odbywających się w stowarzyszeniu, jak i na terenie miasta
Kutna. W 2017 roku odbyło się 21 spotkań trzeźwościowych prowadzonych przez specjalistę –
terapeutę, w których średnio uczestniczyło 30 osób.
W cotygodniowych spotkaniach zamkniętych uczestniczyło około 40 osób, natomiast
w spotkaniach otwartych, okolicznościowych brało udział średnio 80 osób.
W uroczystych mitingach AA w 2017 roku odnotowano ok. 1.900 „wizyt”.
7. Zadanie: Prowadzenie jadłodajni wraz z punktem pomocowo – informacyjnym dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas”
Parafii pw. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich w Kutnie – kwota dotacji 34.000 zł
Jadłodajnia znajduje się przy ul. Kochanowskiego 26. Posiłki wydawane są osobom
potrzebującym (od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 14.00). Średnio w okresie letnim
dziennie wydawano ok. 70 posiłków, natomiast w okresie zimowym 90. Wydano w sumie
ok. 15.000 posiłków (średnia miesięczna to 1.355 posiłków). Z pomocy punktu pomocowo –
informacyjnego, jak również z pomocy materialnej średnio korzystało ok. 15 osób miesięcznie.
8. Zadanie: Organizacja i prowadzenie „banku żywności” – Stowarzyszenie Bank Żywności
– kwota dotacji 46.000 zł
„Bank żywności” funkcjonuje przy ul. Bema 3. Artykuły żywnościowe zostały pozyskane
z rynku lokalnego, jak i programu FEAD 2004-2020 (Fundusz Europejskiej Pomocy Najbardziej
Potrzebującym), w ramach którego MOPS w Kutnie zakwalifikował 1369 osób. W 2017 roku dla
mieszkańców Kutna pozyskano 364.064,43 kg żywności o wartości 691.654,96 zł, w tym
z programu FEAD sprowadzono 88.618,08 kg żywności o wartości 429.513,90 zł. Ogółem
przyznano ok. 2.000 świadczeń rzeczowych.
9. Zadanie: Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania
narkomanii oraz przemocy, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej - TEEN
CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA - kwota dotacji 11.000 zł
Punkt konsultacyjny mieścił się przy ul. Filipowicza 5, działał 2 razy w tygodniu, w środy i w soboty
w godz. 15.30 – 17.30. W 2017 roku udzielono 206 konsultacji indywidualnych dla 99 osób.
Po konsultacjach osoby kierowane są na grupy wsparcia dla zagrożonych uzależnieniem, bądź
dla uzależnionych od narkotyków (w spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 26 osób).
10. Zadanie: Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej (wydawanie odzieży, mebli, rzeczy
codziennego użytku) – POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ - kwota dotacji 5.000 zł
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Punkt pomocy rzeczowej mieści się w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Narutowicza 11 i działa
w godz. 9.00 -14.00 W ramach punktu prowadzone są akcje informacyjne, pozyskiwana
i wydawana jest odzież, sprzęt AGD, meble. Pomocą objęto osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe, pedagogów szkolnych, a także 91 rodzin wskazanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kutnie, w tym objęte opieką w ramach świadczonych usług opiekuńczych.
Ogółem wsparcie trafiło do 212 osób. Szacunkowy koszt udzielonej pomocy to kwota
ok. 38.000 zł.
11. Zadanie: Wyjazd 30 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

–

Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych – kwota dotacji 1.600 zł.
Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych podczas ferii zimowych zorganizował w dniu
26.01.2017r. wyjazd do Parku Trampolin SALTOS i Kina Cinema City w Łodzi. Uczestnikami była
30 osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
12. Zadanie: Organizacja i prowadzenie ferii zimowych wraz z wyżywieniem (2 posiłki)
o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla 100 dzieci - ORATORIUM BŁ MICHAŁA RUA kwota dotacji 5.000 zł.
W dwóch turnusach ferii zimowych udział wzięło 130 dzieci z kutnowskich rodzin w wieku od 7
do 17 lat. Ferie odbyły w dniach 16-27.01.2017r. w Woźniakowie, w godz. 9.00 – 15.00. Program
obejmował m.in. zajęcia na miejscu w siedzibie Oratorium (zajęcia kulturalno – oświatowe,
sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczno - terapeutyczne) oraz wyjścia poza teren obiektu
tj. wyjazd do Aquaparku Kutno, na lodowisko oraz wycieczka do Parku Trampolin w Łodzi,
wycieczka do Happy Park w Stróżewku k. Płocka. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie
w postaci drugiego śniadania i obiadu.
13. Zadanie: Czas na zdrowe hobby – organizacja zawodów wędkarskich dla drużyn ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych – PZW KOŁO 109 METALURG – kwota dotacji 2.660 zł
Impreza rekreacyjno – edukacyjna odbyła się w dniu 14 czerwca 2017 na terenie zalewu przy
ul. Narutowicza. Zadanie adresowane było do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W organizowanych zawodach wędkarskich udział wzięło 8 drużyn - ogółem 75 osób. W ramach
zadania dokonano prezentacji nowoczesnego sprzętu wędkarskiego oraz poinstruowano
uczestników nt. bezpiecznego wędkowania. Zorganizowano spotkanie z dietetykiem, na którym
omówiono kwestie dotyczące przygotowywania dietetycznych i zbilansowanych posiłków np. jak
powinna wyglądać zdrowa i pełnowartościowa kanapka do szkoły.
14. Zadanie: Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii w mieście wraz
z wyżywieniem o charakterze:
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- sportowo – rekreacyjnym dla 360 dzieci (2 turnusy x 5 dni x 180 dzieci) – Oratorium
Bł. Michała Rua – kwota dotacji 38.000 zł.
Półkolonie odbyły się w terminie 26.06 – 30.06.2017 r. oraz 03.07-07.07.2017 r. w Woźniakowie
w godz. 9.00 – 15.00. W półkoloniach udział wzięło każdorazowo 180 dzieci w wieku od 7 do 16
lat (12 grup po 15 osób). Organizowano dla nich zajęcia edukacyjno – rekreacyjne gry, konkursy,
zawody sportowe, pokazy filmów. Prowadzone były zajęcia z zakresu profilaktyki. Odbyły się
wycieczki autokarowe dla każdego turnusu: do pałacu w Nieborowie, Muzeum Kolejnictwa
Wąskotorowego w Sochaczewie, połączone z przejazdem pociągiem do Wilcz Tułowskich oraz
spacerem z przewodnikiem po Puszczy Kampinowskiej, wyjazdy do Aquaparku Kutno na basen
i kręgielnię. Uczestnicy mieli zapewnione 2 posiłki: drugie śniadanie oraz obiad.
- wypoczynkowo - edukacyjnym - dla 74 osób (2 turnusy x 5 dni x 37 dzieci) – Kutnowski
Komitet Obrony Bezrobotnych - kwota dotacji 13.000 zł.

Półkolonie dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat odbyły się w terminach: 03 – 07.07.2017r.
oraz 10-14.07.2017r. w Centrum Organizacji Pozarządowych. Oprócz zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci odbyły się także wycieczki autokarowe do: Miasteczka Westernowego
w Mega Parku w Grudziądzu oraz do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do stacjonarnych
atrakcji należały wyjścia do Parku Wiosny Ludów, do Aquaparku, do kina, do sali zabaw Fikoland
oraz na boiska sportowe „Orlik”. Przeprowadzono również zajęcia edukacyjne. Uczestnicy mieli
zapewnione 2 posiłki: drugie śniadanie oraz obiad.
- profilaktyczno – turystycznym dla 150 dzieci (turnus x 5 dni) – Stowarzyszenie Lokalne Salos
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Róża Kutno - kwota dotacji 22.500 zł.

Półkolonie odbyły się w Woźniakowie w dniach 10-14.07.2017r w godz. 9.00 – 15.00. Udział
wzięło 150 dzieci w wieku od 7 do 17 lat (10 grup po 15 dzieci). Oprócz zajęć profilaktycznych
i teatralno – muzycznych, prowadzone były również zajęcia sportowo-rekreacyjne, które
odbywały się na boisku i w parku. Zorganizowano wyjazdy: do Sochaczewa - zwiedzanie Muzeum
Kolei Wąskotorowych, Muzeum PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów oraz do Łodzi, do Aquaparku
i na kręgielnię oraz kina i na boiska Orlik. Uczestnicy mieli zapewnione 2 posiłki: drugie śniadanie
oraz obiad.
15. Zadanie: Organizacja „Kutnowskich Spotkań Trzeźwościowych” – Stowarzyszenie
Klubu Abstynentów „Trzeźwość” w Kutnie - kwota dotacji 5.000 zł.
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość” w Kutnie w dniu 26.08.2017r. zorganizowało po
raz XXII „Kutnowskie Spotkania Trzeźwościowe”. W sali OSP w Leszczynku dokonano uroczystego
podsumowania działań stowarzyszenia promujących trzeźwość. Odbył się również wykład
A. Matuszewskiej pt. „Poczucie szczęścia na drodze abstynencji do trzeźwienia”, koncert zespołu
Has, poczęstunek i bal abstynentów. Ogółem w imprezie udział wzięło ponad 200 osób.
16. Zadanie: Nie jesteś sam – wspieranie działań życiowo – bytowych w okresie
zimowym w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Kutnowski
Komitet Obrony Bezrobotnych – kwota dotacji 3.500 zł
Zadanie realizowane w ramach „Akcji Zima” w okresie od 28 października do 31 grudnia 2017
roku w każdą sobotę. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystały z pomocy w formie
ciepłego posiłku, otrzymywały odzież. W okresie świątecznym przygotowano dla nich paczki.
Każdorazowo z pomocy punktu korzystało średnio 16 osób.
17. Zadanie: Organizacja obozu wypoczynkowo – profilaktycznego dla 30 dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym w dniach 3-16.07.2017r. – Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” - kwota dotacji
4.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów”
w dniach 03 – 16 lipca 2017r. zorganizowało obóz o charakterze wypoczynkowo –
profilaktycznym w miejscowości Niedzica. Uczestnicy mieli zagwarantowane zajęcia rekreacyjne
w postaci zajęć integracyjnych tj. ogniska, dyskoteki, rozgrywki i zabawy sportowe.
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Zorganizowano również cykl zajęć profilaktycznych z elementami arteterapii. Dzieci
uczestniczyły również w wędrówkach pieszych oraz w wycieczkach autokarowych.
Ponadto, we współpracy ze stowarzyszeniami zrealizowano m.in.:
1. Zadanie: Organizacja spektakli i widowisk o charakterze profilaktyczno –
integracyjnym: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz Polskie Towarzystwo Osób
Niepełnosprawnych. Spektakle adresowane były głównie do najmłodszych mieszkańców.
2. Zadanie: Organizacja Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się
w dniu 7.06.2017r. na stadionie miejskim pod hasłem „Postaw na aktywność!”. Organizatorami
byli: Urząd Miasta Kutno wraz z organizacjami
pozarządowymi.

Współorganizatorami

byli:

Street Dance Studio Szkoła Tańca Joanny
Gąsiorowskiej, Kutnowski Szpital Samorządowy
Sp. z o.o., Komenda Powiatowa Policji w Kutnie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie,
Kutnowski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji,

Muzeum

Miejska

Powiatowa

i

Regionalne
Biblioteka

w

Kutnie,

Publiczna

w Kutnie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. K Kurpińskiego w Kutnie. Celem
KPOP jest integrowanie środowiska organizacji
pozarządowych i mieszkańców, informowanie
i aktywizacja poprzez włączanie do działań
i inicjatyw pozarządowych mieszkańców Miasta
Kutna. Organizacje i stowarzyszenia biorące
udział w forum prezentowały swoją ofertę i dorobek artystyczny na stoiskach rozstawionych na
stadionie. Piknikowi towarzyszyły konkursy, akcje profilaktyki zdrowotnej oraz koncerty.
W imprezie wzięło udział 40 organizacji:
1. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne
2. Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37”
3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
4. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
5. Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek
6. Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”
7. Stowarzyszenie „ Jesteśmy dla Was”
8. Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna
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9. Stowarzyszenie „Wspólny Dom”
10. Oratorium im. Bł. Michała Rua
11. Koło Nr 109 PZW Metalurg Kutno
12. ZHP Hufiec Kutno
13. Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe nr 10 w Kutnie
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa
Skarbów”
15. Stowarzyszenie Pomocy „Laris”
16. Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki
17. Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki
18. Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych
19. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
20. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
21. Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
22. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań”
23. Zespół Finezja
24. Stowarzyszenie „Złoty Wiek”
25. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
26. Stowarzyszenie Rodzice Razem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
27. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
28. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY
29. Stowarzyszenie Chór Speranza
30. Regionalne Towarzystwo Muzyczne
31. Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” MDK Kutno
32. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Kutnie
33. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Róża Kutno
34. Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno
35. Koło Szachowe przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie
36. Stowarzyszenie Akademia TAI CHI i LOK HUP
37. Kutnowskie Stowarzyszenie Bokserskie STAL
38. Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno
39. UKS Delfinek
40. Klub Sportowy Kutno
3. Zadanie: Rodzinny Piknik Integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych
„Wyspa Skarbów”. W imprezie udział wzięło ok. 200 uczestników;
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4. Zadanie: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw LokalnychCentrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”.
Łącznie na powyższe zadania wydatkowano kwotę około 28.000 zł
Dodatkowo Miasto wspierało organizacje pozarządowe poprzez udostępnianie transportu,
wypożyczanie sal konferencyjnych, sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego, namiotów
wystawowych, materiałów promocyjnych oraz nagród i pucharów.

II. Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia:
Zadanie: realizacja Programu wspierania inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w następujących
kierunkach:
1. oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy na temat
istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia,
2. zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc
w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności,
3. pomoc osobom chorym poprzez zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu medycznego.
W wyniku rozstrzygnięć konkursowych w powyższych dziedzinach oraz zgodnie z procedurą
„małej dotacji” przyznano 8 dotacji w łącznej kwocie 98.790,00 zł, na następującym
stowarzyszeniom:
Liczba

Liczba

Otrzymana

Otrzymana

dotacji

dotacji

kwota

kwota

2016

2017

2016

2017

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Stowarzyszenie Kutnowski Klub
Amazonek
Hospicjum Kutnowskie

2

2

51.000 zł

48.850 zł

1

1

10.000 zł

9.940 zł

1

1

28.000 zł

28.000 zł

Polski Związek Niewidomych

0

1

0,00 zł

3.000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

0

1

0,00 zł

2.000 zł

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Przystań
Stowarzyszenie Rodzina w Centrum

1

1

9.900 zł

4.000 zł

0

1

0,00 zł

3.000 zł

5

8

98.900 zł

98.790 zł

Nazwa organizacji

Razem
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1. Zadanie: Prowadzenie zajęć dla osób chorych, upośledzonych umysłowo, mających
na celu pokonanie barier psychicznych i akceptację swojej choroby - Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – kwota dotacji 42.000 zł.
Zajęcia prowadzono w siedzibie stowarzyszenia przez cały rok 2017 - 5 razy w tygodniu
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00). Były to zajęcia cykliczne (edukacyjne, rytmicznomuzyczne, kulinarne z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, plastyczno-techniczne oraz
zajęcia promujące zdrowy styl życia, zabiegi fizykoterapii). W zajęciach brało udział, w zależności
od warunków zdrowotnych, regularnie ok. 11 uczestników.

2. Zadanie: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – kwota dotacji 6.850 zł.
W dniu 5 maja 2017 roku na placu marsz.
J. Piłsudskiego

zorganizowano

„Dzień

Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną”. W festynie brało udział
ok. 250

osób

niepełnosprawnych

oraz

mieszkańcy miasta i zaproszeni goście.
W ramach

spotkania

odbyły

się

prezentacje dorobku artystycznego osób
niepełnosprawnych – występy muzyczne,
wokalne,

przedstawienia

wychowanków

placówek

teatralne
z

terenu

województwa łódzkiego oraz zaproszonego zespołu.
3.

Zadanie:

Prowadzenie

działalności

edukacyjno-profilaktycznej

dotyczącej

nowotworu piersi i rehabilitacyjno - leczniczej dla kobiet po mastektomii –
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek – kwota dotacji 9.940 zł.
W ramach realizacji powyższego zadania
w ciągu całego roku 2017 zorganizowano m.in.
szkolenia dot. choroby nowotworowej, akcje
profilaktyczno - edukacyjne dot. zapobiegania
chorobom nowotworowym u kobiet (Święto
Różowej Wstążki – happening i przemarsz
ul. Królewską, mammografia, pomiary ciśnienia,
cholesterolu, nauka samobadania piersi), zajęcia
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z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii. Uruchomiono Punkt
Konsultacyjny, który działa w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Zadaniem objęto ok. 350
osób. Szkolenia odbywały się podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Amazonek, zajęcia rehabilitacyjne
na terenie miasta Kutna.
4. Zadanie: Prowadzenie opieki hospicyjno – paliatywnej – Hospicjum Kutnowskie – kwota
dotacji 28.000 zł.
Hospicjum Kutnowskie w roku 2017 na realizację tego zadania otrzymało dodatkowe środki
z Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z powyższym dokonało zwrotu dotacji.
5. Zadanie: Działalność edukacyjna wśród osób niewidomych dot. chorób narządu
wzroku – Polski Związek Niewidomych – kwota dotacji 3.000 zł.
Dla osób niewidomych i niedowidzących
z terenu miasta Kutno w ramach realizacji
zadania w dniach 8-9 września 2017 r.
zorganizowano
Lublina

na

wyjazd

edukacyjny

konferencję

nt.

do

„Zasady

poruszania się w przestrzeni z białą laską
i z przewodnikiem.”

W

dniu

17

października 2017r. z okazji Dnia Osoby
Niewidomej w Centrum Teatru, Muzyki
i Tańca zorganizowano spotkanie integracyjno-informacyjne, na którym odbyła się projekcja
trzech filmów edukacyjnych dot. chorób narządu wzroku oraz część artystyczna. Odbiorcami
zadania było ok. 150 osób.
6. Zadanie: Światowy Dzień Cukrzycy-Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – kwota dotacji
2.000 zł.
W dniu 17 października 2017 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie
z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. Celem spotkania było podniesienie poziomu
wiedzy i świadomości nt. choroby cukrzycowej, integracja środowiska diabetyków. Wykład
nt. profilaktyki i leczenia oraz stosowania odpowiedniej diety wygłosił lekarz specjalista chorób
wewnętrznych. Dostępne były również ulotki, opracowania i broszury zawierające niezbędne
informacje dla osób chorych i ich rodzin. W spotkaniu wzięły udział 62 osoby.
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7. Zadanie: Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ - kwota dotacji 4.000 zł.
Spotkanie odbyło się w Kutnowskim Domu Kultury w dniu 4 października 2017 roku.
Jego celem była integracja społeczna, podnoszenie i kształtowanie świadomości rodzin osób
chorych oraz społeczności lokalnej o chorobach psychicznych. Swoje umiejętności w zakresie
tańca i sztuki kabaretowej zaprezentowały osoby niepełnosprawne. Program obejmował również
wykład na temat depresji oraz pokaz ćwiczeń relaksacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300
osób.
7. Zadanie: Czas na rodzinę – Stowarzyszenie Rodzina w Centrum – kwota dotacji 3.000 zł.
W ramach realizacji zadania w dniu 8 czerwca 2017 roku przeprowadzono spotkanie
z rodzicami pt. „Komputer. Internet. Telefon komórkowy w rodzinie. Właściwe korzystanie,
zagrożenie skuteczna profilaktyka”. W dniu 11 czerwca 2017 r. zorganizowano piknik rodzinny,
gdzie odbyły się występy dzieci, zabawy i gry ruchowe, warsztaty decoupage, malowanie twarzy,
dmuchańce, poczęstunek oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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POMOC SPOŁECZNA
Zadanie: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursowego na powyższe zadanie przyznano dotację
w kwocie 859.996 zł.

Nazwa organizacji

Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Polski Czerwony Krzyż
Razem

Liczba

Liczba

Otrzymana

Otrzymana

dotacji

dotacji

kwota

kwota

2016

2017

2016

2017

1

1

362.854,80 zł

472.991,00 zł

1

1

296.881,20 zł

387.005,00 zł

1

1

(oferta
wspólna)

(oferta
wspólna)

659.736 zł

859.996 zł

Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi oraz
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (oferta wspólna). W ramach zadania
w ciągu roku 2017 objęto opieką 116 podopiecznych (wykonano 45 341 godzin usług). Zgodnie
z zawartą umową wykonane usługi obejmowały pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów
z otoczeniem (pomoc w poruszaniu się). Wykonane usługi pozwoliły podopiecznym na
samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.
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MIEJSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W KUTNIE
Miejska

Rada

Działalności

Pożytku

Publicznego

w

Kutnie

jest

organem

konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną. Jej celem jest wypracowywanie kierunków
merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy
sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Skład Rady:
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
a) Mariusz Guzek -Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS
Róża Kutno”;
b) Ks. Henryk Chibowski - Oratorium Bł. Michała Rua;
c) Dawid Stanowski – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie;
d) Małgorzata Złotowska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie;
e) Małgorzata Wielkopolan - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej;
f) Halina Olesińska – Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno
a) Grzegorz Chojnacki – radny Rady Miasta Kutno;
b) Jan Dębski - radny Rady Miasta Kutno;
c) Beata Włodarczyk - radna Rady Miasta Kutno.
3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno
a) Edyta Michalska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji
Działalności Gospodarczej;
b) Paulina Matysiak – Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta;
c) Cezary Figura – Inspektor Wydziału Edukacji.
W roku 2017 odbyły się 3 posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, na których opiniowała projekty uchwał Rady Miasta. Opiniowano m. in. Program
Współpracy Miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
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CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW
LOKALNYCH
W 2017 roku Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych (COPiIL) przy
ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie prowadzone było przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS. Celem COPiIL było prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych
poprzez działalność punktu informacyjnego, który funkcjonował średnio 80 godz/m-c (ogółem
960 godz.).
W ramach Centrum prowadzono spotkania edukacyjne indywidualne i grupowe –
191 godz., usługi księgowe dla 5 organizacji pozarządowych – 240 godz. Z usług księgowych,
spotkań edukacyjnych i informacyjnych i szkoleniowych oraz działań informacyjnych skorzystało
46 kutnowskich organizacji.
W 2017 roku odbyły się 4 szkolenia dla stowarzyszeń na temat zmiany przepisów
prawnych w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz nowych wzorów ofert,
sprawozdań i umów realizacji zadań publicznych.
Dzięki pomocy COPiIL organizacje złożyły 17 wniosków o dofinansowanie działań ze źródeł
zewnętrznych. Kwota środków pozyskanych w ramach złożonych wniosków to 54.710,40 zł.
Prowadzono również stronę internetową dla organizacji pozarządowych www.ngo.kutno.pl, gdzie
na bieżąco informowano o podejmowanych działaniach.

Ponadto, realizowano działania w zakresie aktywizacji środowiska osób starszych,
organizacji imprez integracyjnych oraz promocji wolontariatu.

1. Aktywizacja środowiska osób starszych, organizacja imprez integracyjnych
W ramach współpracy z NGO udostępniane były pomieszczenia COPiIL na spotkania
edukacyjne, integracyjne, szkoleniowe, spotkania

sprawozdawczo–wyborcze, próby

zespołów, cykliczne spotkania Klubu Seniora.
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Głównym

wydarzeniem

były

organizowane

po raz kolejny Kutnowskie Dni Seniora, które
odbyły się w dniach 27.09 – 07.10.2017r.
Gala odbyła się dwukrotnie - o godzinie 10.00 i 14.00
w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury.
Seniorzy prezentowali swoje talenty artystyczne. Ich
występy poprzedził koncert Kwartetu Rampa. Dalsze
atrakcje Dni Seniora to 4 Bale Seniora w restauracji
Paola oraz Awis,

występy kabaretu Seniorów

„Pozytywnie zakręceni” oraz występ Babskiego
Kabaretu

„Old

Spice

Girls”

w wykonaniu Emilii Krakowskiej, Barbary Wrzesińskiej
i Lidii Stanisławskiej, seanse filmowe oraz przedstawienia teatralne w wykonaniu Seniorów.
Ponadto, zorganizowano zawody wędkarskie, turniej brydża sportowego, spotkania
z lekarzem i dietetykiem, na których wykonywano bezpłatne badania ciśnienia, poziomu
cukru i cholesterolu oraz analizę składu ciała, wykłady nt. pielęgnacji cery dojrzałej
z pokazami makijażu.
Muzeum Regionalne w Kutnie zorganizowało spacer po Kutnie z przewodnikiem zakończony
piknikiem w Parku Wiosny Ludów, natomiast Aquapark Kutno zapewnił szereg zajęć
sportowych oraz zawody pływackie i w kręgle.

2. Wspieranie organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu.
W roku 2017 w COPiIL zorganizowano następujące szkolenia:

–

w dniu 14.03.2017 r. odbyło się szkolenie kutnowskich organizacji pozarządowych
z zakresu prowadzenia księgowości organizowane prze Centrum OPUS.

–

w dniach 10.10.2017r., 21.10.2017r., 30.11.2017r. odbyły się szkolenia na temat
rozliczania zadań w formie dotacji organizowane przez Centrum OPUS skierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych.

–

w dniu 03.11.2017r. odbyły się warsztaty dotyczące wolontariatu. Uczestniczyli w nim
uczniowie szkół podstawowych. Młodzież poznała podstawowe zagadnienia związane
z wolontariatem, prawa i obowiązki wolontariusza oraz historię filantropii w Polsce.
Zapoznała się także z zasadami działania Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz
miejscami, w których można pracować w powyższym zakresie.

–

w dniu 18.12.2017r. odbyło się szkolenie dotyczące prowadzenia szkolnego klubu
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wolontariusza, kierowane do pracowników Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie, którzy chcą
prowadzić taki klub.

Inne działania:
- w miesiącu marcu COPiIL włączył się w akcję poszukiwania dawcy szpiku dla chorej Oliwii.
Pomoc polegała na podjęciu współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i organizacjami
pozarządowymi i pozyskaniu wolontariuszy do akcji „Dzień Dawcy Szpiku”, która odbyła się
w dniu 12 marca 2017 roku. Była ona organizowana we współpracy z Fundacją DKMS, która
zajmuje się rejestracją dawców szpiku.
- w dniu 23 maja odbył się pokaz sprzętu, który ułatwia codzienne funkcjonowanie osobom
niewidomym i niedowidzącym - zorganizowany przez Polski Związek Niewidomych;
- w okresie od 03 – 14.07.2017r. sala COPiIL była udostępniana Kutnowskiemu Komitetowi
Obrony Bezrobotnych, który organizował półkolonie dla dzieci;
- w dniu 18.10.2017r. odbyły się konsultacje w sprawie oceny działań samorządów miejskiego
i powiatowego pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami organizowane przez
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy
„Słyszę Serce";
- w dniach 19.10.2017r. i 24.10.2017r. odbyły się konsultacje programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 organizowane przez Urząd Miasta Kutno;
- w dniu 30.10.2017r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
działającej w Urzędzie Miasta Kutno;
- w dniu 09.11.2017r. z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów odbyło
się spotkanie związane z obchodami Święta Niepodległości;
- w dniu 16.11.2017r. odbyło się spotkanie dotyczące akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
prowadzonej przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych. Zaproszono na nie przedstawicieli
Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kutnowskich szkół i przedszkoli,
instytucji i firm. Omówiono działania, które będą prowadzone w ramach akcji oraz ich
harmonogram.
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