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Od 2002 roku sopockie organizacje pozarządowe posiadają swoją reprezentację w postaci 

Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Kadencja Rady trwa 3 lata.  

Wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele Rady zobowiązani są do 

reprezentowania interesu sektora organizacji pozarządowych. Wolą Powszechnego Zebrania 

przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych z dnia 3 października 2019 r. w skład 

SROP kadencji 2019-2022, weszło 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Podczas I zebrania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, w dniu 22.10.2019 r. 

dokonano wyboru Prezydium Rady. 

 

SKŁAD SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KADENCJI 2019 – 

2022 

1. Anna Horak (Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji), Przewodnicząca Sopockiej Rady 

Organizacji Pozarządowych 

2. Adam Wojewódka (Stowarzyszenie Sopot Zwierzętom), wiceprzewodniczący Sopockiej 

Rady Organizacji Pozarządowych 

3. Paulina Kwiatkowska (aktualnie: Starostka; Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Gdańska Hufiec Sopot), sekretarz Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych 

4. Paweł Andrzejczak, reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego 

5. Jakub Zdunek, reprezentant Stowarzyszenia „Sopocki Dom” 

6. Agnieszka Wyrzykowska, reprezentantka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 

Rozsianego Oddział Pomorski, Koło Sopot 

7. Joanna Małaczyńska-Rentfleisz, reprezentantka Fundacji Sport na Zdrowie 

8. Magdalena Adamowska, reprezentantka Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus 

Musicalis 

9. Monika Gorszyniecka, reprezentantka Fundacji Rozwoju Edukacji „Trefl”, a po 

przyjęciu rezygnacji z dnia 26 kwietnia 2021 r., zgodnie z Regulaminem Rady i 

protokołem z wyborów Powszechnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 

Sopockich Organizacji Pozarządowych: 

9. Krzysztof Iwanow, reprezentant Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu (kolejna 

osoba z listy kandydatów, która uzyskała największą liczbę głosów i potwierdziła 

swoją gotowość do pracy w Radzie) 

 

 
CEL DZIAŁANIA RADY 
 

Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu 
poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz 
animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej. 
 

 

SPRAWOZDANIE  
SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

KADENCJI 2019-2022 
ZA OKRES 03.10.2019 – 25.10.2022 

 
 

 



2 

 

FORMY REALIZACJI CELÓW RADY 

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych dla realizacji wyznaczonych celów może w 

podejmować następujące formy:  

1. Współpraca z samorządem miejskim, administracją publiczną, innymi partnerami życia 

społecznego, w szczególności poprzez rekomendowanie swoich przedstawicieli do 

międzysektorowych ciał doradczych oraz współpracę z Głównym Specjalistą ds. 

Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu 

2. Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie/konsultowanie projektów aktów prawnych, 

w szczególności dotyczących sektora pozarządowego w mieście, województwie i kraju 

3. Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych 

zagadnień, problemów i rozwiązań, dotyczących sektora pozarządowego 

4. Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy w Sopocie, takich 

jak: spotkania branżowe i tematyczne organizacji pozarządowych, konkursy dla 

organizacji pozarządowych, Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, kampania 

Sopocianie sopocianom 1%, obchody Dnia Wolontariusza, itp. 

5. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym (w tym 

opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych) 

6. Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych 

7. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp. 

PLAN PRACY RADY 

Rada kadencji 2019-2022 spotkała się z wieloma trudnościami, takimi jak praca  

w warunkach pandemii koronawirusa czy wojna w Ukrainie. Od kwietnia 2020 r. Rada 

zmuszona była pracować w warunkach pracy zdalnej, a kolejno hybrydowej. Dużym 

wyzwaniem dla Rady był także wybuch wojny w Ukrainie i mobilizacja organizacji 

pozarządowych do wspólnej pracy na rzecz wsparcia uchodźców wojennych 

zamieszkujących Sopot.  

Co do zasady Rada spotykała się systematycznie raz w miesiącu (pierwszy wtorek 

miesiąca). W okresie kadencji zrealizowała 38 spotkań – większość z nich zdalnie lub 

hybrydowo, korzystając z narzędzi LiveWebinar, GoogleMeet, Zoom. Ponadto Rada 

podejmowana bieżącą pracę zdalną pomiędzy comiesięcznymi spotkaniami (komunikacja 

poprzez e-mail, grupę na Messengerze, telefony).  

Rada pracowała w oparciu o wyznaczone roczne plany pracy, przyjmując do realizacji na 

okres kadencji następujące działania: 
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PLAN PRACY SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  KADENCJI 2019 - 2022 R. 

L.p. Założone działania SROP kadencji 2019-2022 Stopień realizacji założonych działań SROP kadencji 2019-2022 
1. Zatwierdzenie Regulaminu Rady  Rada przyjęła Regulamin na posiedzeniu 22.10.2019 
2. Konsultowanie dokumentów i projektów uchwał Gminy 

Miasta Sopotu, w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pozarządowych. 

Skonsultowano wszystkie przekazane SROP do konsultacji dokumenty:  
23 projektów uchwał, programów, pism 
 
2019: 3 

1. „Program współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi (…) na rok 2020” (październik 2019) 

2. Opinia do projektu uchwały Rady Miasta Sopotu „W sprawie przystąpienia Gminy 
Miasta Sopotu do realizacji programu Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej”  
edycja 2019-2020 (05.11.2019) 

3. Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020 (październik 2019) 
 

2020: 7 
1. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Sopotu na temat Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 
(24 luty 2020) 

2. Pakiet Wsparcia Pomorskich Organizacji Pozarządowych w związku z 
wystąpieniem pandemii koronawirusa (kwiecień 2020) 

3. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2030 (maj-czerwiec 2020) 

4. „Program współpracy GMS z organizacjami (…) na 2021 r.” (lipiec-sierpień 2020) 
5. Konsultacje Ogłoszenia nr 1 o otwartym  konkursie  ofert  na realizację zadań 

gminy na rok 2021 (październik 2020)  
6. Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla 
Gminy Miasta Sopotu na rok 2021. (październik 2020) 

7. Konsultacja Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025 
(październik-listopad 2020) 
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2021: 8 
1. Zarządzenie Prezydenta w sprawie Zasad wynajmu pomieszczeń w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oświatowych” – wprowadzenie zmian w kontekście stawek 
dla organizacji pozarządowych (25.01.2021) 

2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Sopotu na temat Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok (02.02.2021) 

3. Uwagi do UWAGI DO DIAGNOZY SOPOTU (09.02.2021) 
4. Uchwała Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023 (16.07.2021) 
5. Opinia dot. Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrobny Bezpieczeństwa 

Obywateli i porządku Publicznego dla Miasta Sopotu na lata 2021-2023 
(30.08.2021) 

6. Uchwała Rady Miasta Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 
(10.09.2021) 

7. Opinia dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami 
pozarządowymi (…) na rok 2022.  

8. Uchwała Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta 
Sopotu na rok 2022 (21.10.2021) 

 
2022: 5 

1. Konsultacje Programu Osłonowego Gminy Miasta Sopotu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na 2022 rok (22.02.2022) 

2. Konsultacje uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Sopocie 
(27.04.2022) 

3. Konsultacje Strategii rozwoju miasta Sopotu na lata 2022-2030 (27.06.2022) 
4. Konsultacje uchwały Rady Miasta Sopotu - Roczny Program Współpracy Gminy 

Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2023 (31.08.2022) 

5. Opinia dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami 
pozarządowymi (…) na rok 2022. (28.09.2022) 
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3. Opiniowanie ofert składanych w otwartych konkursach 
ofert w Gminie Miasta Sopotu: 

a) nabór/delegowanie członków do komisji 
konkursowych  

b) szkolenie instruktażowe / 
doradztwo/poradnictwo dla członków komisji 
konkursowych 

c) praca w komisjach konkursowych  
d) rekomendacje dot.  naboru, oceny ofert i pracy 

komisji  

1) Delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych 
na lata: 

2019-2020: delegowanie do pacy w 12 komisjach 10 osób (w tym 1 członek spoza SROP) 
2020-2021: delegowanie do pacy w 9 komisjach 9 osób (w tym 1 członek spoza SROP) 
2021-2022: delegowanie do pacy w 9 komisjach 8 osób (wszyscy spośród SROP) 
 

2) Społeczna praca w 6 spotkaniach komisji konkursowych:  
- merytoryczna ocena 602 ofert, w tym w konkursach z podziałem na lata:  
2019-2020: 187 ofert 
2020-2021: 213 ofert 
2021-2022: 202 ofert 
 

3) Udział w szkoleniach, korzystanie z doradztwa i poradnictwa w zakresie procedury 
oceny wniosków z wykorzystaniem karty oceny wniosków. 

- szkolenie „jak oceniać oferty realizacji zadań publicznych” 
- szkolenie instruktażowe „Zasady pracy komisji konkursowych oceniających oferty w 
Sopocie” 
-bieżące poradnictwo / doradztwo w kwestiach spornych  

 
4) Przygotowanie uwag i rekomendowanych rozwiązań dot. oceny ofert i 

przyznawanych dotacji dla UMS: 
a) wdrożenie elektronicznego systemu naboru ofert: witkac.pl 
b) wdrożenia przejrzystej procedury zakupu usług od organizacji pozarządowych  

4. Integracja sektora pozarządowego 
 

1) Sopocianie sopocianom 1% - kampania społeczna  
 styczeń - kwiecień 2020: upowszechnianie kampanii na rzecz 42 uprawnione 

sopockich OPP 
 styczeń – kwiecień 2021: upowszechnianie kampanii na rzecz 41 uprawnionych 

sopockich OPP 
 styczeń – kwiecień 2022: upowszechnianie kampanii na rzecz 43 uprawnionych 

sopockich OPP 
 

2) Spotkania obszarowe/branżowe powiązane z prowadzonymi konsultacjami aktów 
prawa miejscowego i miejskich programów  

 2020 i 2021 r. - trudności związane z organizacją spotkań wynikające z obostrzeń 
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pandemicznych, niedostatecznej ilości czasu i finansów na organizację takich 
spotkań 

 2022 r. – organizacja 3 spotkań branżowych dla organizacji i instytucji 
zaangażowanych w pomoc dla uchodźców – mieszkańców Sopotu (marzec, 
czerwiec, październik) 

 
3) Upowszechnianie informacji o Gali Sopockiego Wolontariatu i konkursie Sopocki 

Wolontariusz Roku 2019, 2020 i 2021 
 praca w kapitule konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2019, 2020 i 2021 
 włączenie Rady w organizację Gali Sopockiego Wolontariatu 2020 i 2021 - 

zaangażowanie Fundacji Teatr Muzyczny Baabus Musicalis; zapewnienie oprawy 
artystyczno-muzycznej: scenografia, koncert Trio Volia; nagłośnienie, obsługa 
prezentacji. 
 

4) W związku z wybuchem pandemii koronawirusa zrezygnowano z organizacji 
„Sopockich Mikołajek”, a zainicjowano, pozyskano środki finansowe i pod 
parasolem Fundacji Sport na Zdrowie zorganizowano 3 edycje zajęć 
fizjoterapeutycznych na basenie solankowym dla sopockich wolontariuszy 
zaangażowanych w pomoc w czasie pandemii (2 edycje) oraz dla uchodźców 
wojennych (1 edycja); zajęcia wpływają na poprawę dobrostanu i sprawności 
fizycznej wolontariuszy  
 

5) Ustanowienie Nagrody SROP :Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku” 
W jubileusz 120-lecia nadania Sopotowi praw Miejskich Rada ustanowiła Nagrodę 
„Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku”, który będzie realizowany corocznie od 
2021 r. włącznie. Rada pozyskała środki finansowe, dzięki czemu w 1szej edycji 
konkursu było możliwe zabezpieczenie Nagrody – bonu edukacyjnego o wartości 
800,00 zł na wybrane szkolenie dla zwycięskiej organizacji oraz symbolicznej 
tabliczki pamiątkowej. W ramach konkursu wypracowano Regulamin Nagrody, 
harmonogram konkursu oraz przeprowadzono konkurs (wraz z pracą kapituły 
konkursowej). Nabór organizacji w drugiej edycji konkursu twa do 31.10.2022 r.   

 
6) Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych 
 praca nad zmianą miejsca i formuły festynu: konsultacje z organizacjami, 
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rozmowy wewnątrz Rady; postulat o braku organizacji festynu w roku wybuchu 
pandemii (2020) 

 pilotaż/testowanie zmiany formuły i miejsca realizacji Festynu w 2021 r. - 
włączenie Rady w organizację Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Wielkie 
Sąsiedzkie Grillowanie” (19.09.2021, Stadion Leśny SKLA)  

 współorganizacja Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych „Wielkie 
Sąsiedzkie Grillowanie” (18.09.2022, Stadion Leśny SKLA) – zmiana formuły i 
miejsca realizacji wydarzenia; w festynie wzięły udział 42 lokalne podmioty, w 
tym 37 organizacji pozarządowych i 5 instytucji miejskich   

5. Rekomendowanie przedstawicieli ngo’s do prac w 
zespołach międzysektorowych 

Rekomendowanie przedstawicieli sopockich ngo’sów do pracy w 10 zespołach: 
1) ds. monitorowania programów strategicznych: 
 Sopocki Program Strategiczny na rzecz seniorów do 2020 r.: 1 os. 
 Sopocki Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018-2026: 1 

os.  
 Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2017-2026: 3 os. 
 Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023: 1 os. 

 
2) w międzysektorowych zespołach: 
 Zespół Konsultacyjny ds. współpracy w UMS: 3 os.  
 Zespół ds. nazewnictwa obiektów miejskich na terenie miasta Sopotu: 1 os. 
 Komitet Honorowy Obchodów 120-lecia Sopotu: 1 os.  
 Zespół ds. konsultacji społecznych w zakresie realizacji inwestycji drogowej: 1 os.  
 Zespół Sopot Miasto Praw Człowieka: 1 os. 
 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych: 1 os. 

6. INNE 1. Pismo do Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie uporządkowania sytuacji dot. 
parkowania/porzucania możliwych do wynajęcia na terenie miasta jednośladów, w 
szczególności hulajnóg i skuterów (na wniosek Polskiego Związku Niewidomych): 
Złożone 03.12.2019 r.; odpowiedź otrzymana 17.01.2020 

2. Pismo do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w Kancelarii 
Prezesa RM w sprawie jednoznacznej interpretacji „terminu rozpoczęcia zadania” 
Złożone 23.01.2020; odpowiedź 10 lutego 2020 

3. Opracowanie propozycji i harmonogramu wydarzeń/inicjatyw organizacji 
pozarządowych z okazji 120-lecia Sopotu (marzec-maj 2021):  
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 propozycja powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sopocie na 
120lecie Sopotu – inicjatywa nie podległa dyskusji 

 Ustanowienie Nagrody Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych dla organizacji 
pozarządowej za długofalową działalność podejmowane na rzecz mieszkańców i 
miasta Sopot – inicjatywa zrealizowana   

 Witkac.pl – wdrożenie w Sopocie  narzędzia ułatwiającego organizację otwartych 
konkursów ofert (nabór, ocena, zawieranie umów i ich aneksowanie, 
sprawozdawczość) – inicjatywa odroczona w terminie realizacji 

 Sąsiedzki fundusz lokalny - budżet partycypacyjny i wdrożenie formuły 
regrantingu (czyli nasz lokalny "Akumulator Społeczny", który miałby służyć 
lokalnym, małym inicjatywom mieszkańców; w ramach Domów Sąsiedzkich na rok 
2021 mamy zaczątek - 10 000,00 zł; nie ma tu jednak typowej struktury 
regrantingu) – inicjatywa zrealizowana w ramach działalności Sopockich Domów 
Sąsiedzkich 

 Dom Sąsiedzki "Tęczowy Dom" - typowy dom sąsiedzki zbudowany o 
wypracowaną wspólnie z mieszkańcami koncepcję – inicjatywa zrealizowana 

 KAMIEŃ WĘGIELNY POD SOPOCKI PORT ZDROWIA - ośrodek rehabilitacyjny, 
miejsce realizacji innowacyjnych programów leczenia, terapii i rehabilitacji dzieci z 
wykorzystaniem zasobów naturalnych Sopotu, w szczególności sopockiej solanki – 
w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia najbliższych konkursów, do których 
przystąpiła Fundacja Sport na Zdrowie lub podjęcia innych strategicznych decyzji 
w sprawie budowy. 

 „NGOsy Mieszkańcom na 120lecie Sopotu” - cykl wydarzeń organizacji 
pozarządowych zebranych we wspólny harmonogram pod jednym szyldem  - 
propozycje różnych ngo'sów, które właśnie z okazji 120lecia chcą zaproponować 
mieszkańcom swoje wydarzenia - inicjatywa zrealizowana: zorganizowanie 20 
wydarzeń pod szyldem 120-lecia Sopotu 

4. Rekomendacja MOPS Sopot do Nagrody Specjalnej w zakresie pomocy społecznej 
2021, przyznawanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (20.07.2021) 

5. Wniosek do Rady Miasta Sopotu oraz Prezydenta Miasta Sopotu o wsparcie 
inwestycji Fundacji Sport na Zdrowie „Budowa Ośrodka Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci Sopocki Port Zdrowia” (12.10.2021) 

6. Rada nominowała Gminę Sopot za konsekwentne wzmacnianie wypracowanych 
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mechanizmów współpracy (finansowych i pozafinansowych), tworzących stabilne 
warunki sprzyjające rozwojowi lokalnie działającego sektora pozarządowego 
(19.10.2022):  

SZCZEGÓLNIE DOCENIONE ROZWIĄZANIA POZAFINANSOWE TO: 

1) funkcjonowanie stanowiska głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Urzędzie Miasta Sopotu, które piastuje osoba przekonana o roli 
organizacji pozarządowych i społeczników w życiu społecznym, pomocna, wspierająca 
i budująca współpracę w duchu dialogu, zaufania oraz integracji wokół wspólnie 
diagnozowanych potrzeb 

2) zapewnienie organizacjom pozarządowym infrastruktury współpracy: przestrzeni 
integracji sektorowej i międzysektorowej, bazy lokalowej, wzmacniania kampanii 
społecznych poświęconych lokalnym OPP, współpracy medialnej (przepływ informacji 
do mieszkańców), stabilnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego poprzez 
zlecanie prowadzenia zadania publicznego pod nazwą „Sopockie Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu”  

3) współpraca z podmiotami opiniodawczo-konsultacyjnymi – partnerami władz miasta, 
np.  funkcjonowanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, rady organizacji pozarządowych, rady na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, rady seniorów, rady młodzieżowej, zespołu ds. praw 
człowieka 

4) podejmowanie inicjatyw partnerskich: zarówno projektowych (wspólne projekty 
finansowane ze środków europejskich, krajowych), jak i lokalnych, ukierunkowanych 
np. na rozwój infrastruktury społecznej (np. oddanie w dzierżawę organizacjom 
pozarządowym gruntu miejskiego pod budowę i funkcjonowanie domu docelowego 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też pod budowę ośrodka 
rehabilitacyjnego z rozwiązaniami solanki dla dzieci z chorobami cywilizacyjnymi, 
włączenie sektora pozarządowego we współorganizację Centrum Wsparcia Ukrainy w 
Sopocie – miejsca pomocy i integracji uchodźców wojennych, którzy zamieszkali w 
Sopocie)  

5) Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” za szczególne zasługi na rzecz 
Sopotu i jego mieszkańców – od 2006 r. (gratyfikacja finansowa, symboliczna 
statuetka i dyplom) 

6) Użyczanie lokali komunalnych, w tym dla celów prowadzenia „Sopockiego Centrum 
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Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, w którym swoje biuro organizacyjne 
posiada Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, a także 17 lokalnych organizacji 
pozarządowych (głównie młodych)  

7) Zapewnienie ciągłości działalności „Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i 
Wolontariatu”, które od 2007 r. prowadzą organizacje pozarządowe (od 9 lat w trybie 
3 letnich umów) 

8) Budżet obywatelski, do którego inicjatywy mogą składać organizacje pozarządowe 

9) Szerokie definiowanie zadań publicznych – otwartość na nowe oferty realizacji zadań 

10) Procedura oceny ofert złożonych w otwartym konkursie (włączenie do oceny sektora 
pozarządowego)  

11) otwarcie szkół na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. 
edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa.     

12) Stałe terminy ogłoszeń konkursów na realizację zadań publicznych gminy (zazwyczaj 
15 listopada i około 15 kwietnia) – szybkie rozstrzygnięcia konkursów i sprawne 
podpisywanie umów, dzięki czemu organizacja zazwyczaj wie, z jakim budżetem 
zaczyna nowy rok 

13) stabilny przepływ informacji (współpraca informacyjna i merytoryczna) pomiędzy 
Urzędem a SCOPiW 

14) partnerskie wypracowanie i wdrożenie w pandemii „Specjalnego pakietu wsparcia dla 
sopockich organizacji pozarządowych” 

 
SZCZEGÓLNIE DOCENIANE ROZWIĄZANIA FINANSOWE TO:  
1) coroczny wzrost środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. (w 2021 r. 9 850 464 zł, w 2022 
ok. 10 000 000,00 zł, a na 2023 planuje ok. 12 000 000,00 zł); w Sopocie 
zarejestrowanych jest ok. 350 organizacji; gmina podpisuje ok. 190 umów rocznie na 
realizację zadań zleconych) 

2) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych rocznych i wieloletnich, w 
trybie konkursowym i pozakonkursowym (zarówno w formie wsparcia i powierzenia), a 
także poprzez zakup usług 

3) systematyczne zlecanie zadań organizacjom pozarządowym ukierunkowanych na 
rozwój  
i integrację sopockiego sektora pozarządowego oraz animowanie aktywności 
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społecznej („Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych” od 2002 r., „Sopockie 
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” od 2007 r., kampania „Sopocianie 
sopocianom 1%” od 2008 r., konkurs o tytuł sopockiego wolontariusza roku oraz Gala 
Sopockiego Wolontariatu (od 2009 r.), Sopockie Domy Sąsiedzkie od 2021 r., Sopocki 
Fundusz Sąsiedzki od 2021 r) 

4) coroczne zlecanie zadań na tzw. wkłady własne – partycypacja Gminy w kosztach 
projektów, na które organizacja pozyskała środki zewnętrzne (unijne, krajowe, inne) 

5) preferencyjne stawki za najem lokali komunalnych 
 

REKOMENDACJE DLA RADY KADENCJI 2022-2025 

1. Podjęcie rozmów z władzami miasta w zakresie organizowanej loterii z nagrodami w kampanii rozliczania podatków w Sopocie wyłącznie dla osób 

wspierających swym 1% lokalne OPP  

2. Podjęcie rozmów z władzami miasta w zakresie ewaluacji i zmiany procedury konsultacji z organizacjami pozarządowymi aktów prawa 

miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych 

3. Podjęcie rozmów z władzami miasta w zakresie wdrożenia w 2023 r. transparentnej procedury zakupu usług od organizacji pozarządowych 

4. Powrót do rozmów z władzami miasta w zakresie wdrożenia w Sopocie elektronicznego naboru ofert. 


