Sprawozdanie z realizacji
„Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii
społecznej w 2018 roku”.

Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym współpracę Gminy
Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii
społecznej w 2018 roku. Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie danych
przedstawionych przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca dotyczyła sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust.
1 ustawy. Współdziałanie z organizacjami miało charakter finansowy i pozafinansowy
i odbywało się w oparciu o podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Głównym celem współpracy było umacnianie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi w celu w zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy
Bartoszyce.
Sprawozdanie uwzględnia następujące wskaźniki:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert;
c) kwoty wnioskowanych dotacji w poszczególnych konkursach;
d) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
e) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań;
f) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych;
g) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA (OTWARTE KONKURSY OFERT)
Zarządzeniem Wójta Gminy Bartoszyce ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych oraz powołano Komisję Konkursową, oceniającą złożone oferty pod
względem merytorycznym. Z prac Komisji sporządzono protokół, który przekazano Wójt
Gminy Bartoszyce, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji. Treść ogłoszenia konkursowego
oraz wyniki zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
www.gmina-bartoszyce.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Bartoszycach.

2

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH OGÓŁEM W 2018 R.
Nazwa zadania

Całkowity

Wysokość dotacji

koszt zadań

udzielonych
przez Gminę

Wysokość

Wysokość

rozliczonych niewykorzystanych
dotacji

dotacji

Bartoszyce

Wspieranie i upowszechnianie 89 000,00

86 000,00

85993,17

6,83

5 000,00

5 000,00

0

15 000,00

15 000,00

0

105 993,17

6,83

kultury fizycznej
kultury, sztuki, ochrony dóbr 5 000,00
kultury
i dziedzictwa narodowego
Promocja i ochrona zdrowia

15 000,00

Razem

109 000,00 106 000,00

1. Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Gminie Bartoszyce. Na konkurs wpłynęły 3 oferty.
Lp.

Nazwa

Całkowity

Nazwa zadania

organizacji

1

Klub

zadania

Sportowy Amatorski

program 44 2656,75

koszt Wysokość rozliczonej
dotacji
29 740,00

treningowy piłki nożnej

Wojciechy

w Wojciechach
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Gminny

Klub Realizacja amatorskiego 63 990,00

Sportowy

programu treningowego

„Granica

piłki

Bezledy”

organizacja

rozgrywek

sportowych

lub

nożnej

uczestnictwo

50 740,00

oraz

w

tych

rozgrywkach”

3

„My chcemy grać”

Stowarzyszenie
„W

7 410,00

5 513,17

każdym

wieku”

w

Łabędniku
3

2. Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta została
odrzucona ze względów formalnych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Całkowity
zadania

1.

Stowarzyszenie

„Wspólny Kurtyna

w 6 605,00

koszt Wysokość
rozliczonej dotacji
5 000,00

Dom” Na Rzecz Mieszkańców górę!
Gminy Bartoszyce

Kochamy
kulturę!

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

„Zabytkowo

i

klockowo!”

–

-

-

warsztaty
zabytkowej
architektury
sakralnej gminy
Bartoszyce

dla

dzieci

3. Realizacja zadania publicznego w zakresie promocja i ochrona zdrowia. Na konkurs
wpłynęły 2 oferty.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Całkowity koszt

Wysokość

zadania

rozliczonej
dotacji

1.

Fundacja Na Rzecz „Zdrowa
Zdrowia

Gmina
Bartoszyce:
zapobieganie wadom
postawy
ciała,
badania
profilaktyczne dzieci
klas pierwszych szkół
podstawowych,
profilaktyczne
badania usg piersi u
kobiet – Rak piersiwcześnie
wykryty
może być całkowicie
wyleczony

13 000,00

10 000,00
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2.

Stowarzyszenie
Przyjaciół

Piknik

6 404,00

5000,00

Galin „Bezpieczne

„Nasze Galiny”

wakacje 2018”

Realizując zapisy „Programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmioty
ekonomii społecznej w 2018 r.” łącznie ogłoszono 3 konkursy. Przyznane dofinansowania
zostały rozliczone prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami. Jednej organizacji nie
przyznano dotacji z uwagi na niską wartość merytoryczną projektu.
W ramach dofinansowanych projektów realizowane były m.in. zajęcia sportowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, prowadzona była amatorska grupa teatralna, przeprowadzono badania
usg piersi oraz prowadzono działania profilaktyczne w kierunku wykrycia wad postawy u
uczniów klas I, wśród mieszkańców promowano zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej a w ramach projektu zakupiona została kapsuła zewnętrzna dla sprzętu AED
przy budynku OSP w Galinach.
Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne wykazały, że osiągnęły następujące
rezultaty m.in.: zorganizowanie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla 50 osób, utworzono warunki do rozwoju 12 osobowej amatorskiej grupy
teatralnej, przeprowadzono treningi piłki nożnej dla 15 chłopców w wieku 10-13 lat, 28
uczestników w wieku 7-15 lat oraz 90 seniorów i juniorów, wykonano 70 badań usg piersi dla
kobiet oraz przebadano 72 dzieci pod kątem wad postawy.
Wartością dodatnią jest wzrost świadomości mieszkańców na temat liczby działań
służących integracji środowiska lokalnego oraz wspieranie lokalnych liderów. W projektach
łącznie wzięło udział 322 beneficjentów z terenu Gminy Bartoszyce.
WSPÓŁPRCA NIEFINANSOWA
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, może mieć charakter finansowy jak i niefinansowy oraz odbywa się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie niefinansowej
poprzez:
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- pomoc w organizowaniu imprez otwartych dla mieszkańców;
- konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych, w tym projektu „Programu
współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej
w 2018 r.”
- pomoc w pisaniu i realizowaniu wniosków dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
- promocję działań organizacji pozarządowych.
- organizowanie spotkań podnoszących kompetencje sektora pozarządowego, lokalnych
liderów i organizacji.
- wsparcie merytoryczne przy zakładaniu organizacji.
Działania gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do
zwiększania aktywności społecznej, prowadzenie ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców a także zwiększenie udziału społeczności w rozwiązywaniu lokalnych
problemów. Odpowiednie nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa
i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływa na kontakty
i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
Nadal dla gminy, w kontekście współpracy z podmiotami, priorytetem jest zlecanie
realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz służących
rozwiązaniu istniejących problemów. Za konieczne uważa się stałe monitorowanie obszaru
współpracy gminy z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz wdrażanie działań zachęcających
podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności, m.in. poprzez zwiększenie
zaangażowania podmiotów w proces konsultacji rozwiązań w obszarach ich statutowej
działalności.

Sporządziła:
Ewa Izdebska, podinspektor

Zatwierdzone
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha
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