Urząd Gminy w Wydminach
11- 510 Wydminy, pl. Rynek 1/1
tel/ fax +48 87 421-00-19 lub 421-00-83
e-mail: sekretariat@wydminy.pl
________________________________________________________________
Wydminy, dnia 29 maja 2017r.
SO.520.1.1.2017
SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Wydminy
z wykonania Programu Współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
W myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817, ze zm), każdego roku Rada Gminy Wydminy uchwala Program
Współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pożytku publicznego,a następnie do 31 maja roku
następującego po roku realizacji programu – przyjmuje sprawozdanie Wójta Gminy Wydminy z wykonania
tegoż programu.
Przed uchwaleniem Programu przeprowadzono konsultacje w formie bezpośrednich spotkań
z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
przedmiotowej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.). Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 24.06.2015r. oraz
17.09.2015r. Po zakończonych konsultacjach został opracowany projekt Programu współpracy Gminy
Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/ obecnie www.bip.wydminy.pl, w celu zgłaszania
ewentualnych uwag. Do projektu programu nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani propozycje zmian.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego został przedłożony Radzie Gminy w Wydminach i przyjęty Uchwałą Nr XIII/92/2015 z
dnia 25 listopada 2015 roku. W dniu 5 stycznia 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęło Rozstrzygnięcie
Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dostosowanie uchwały do stanu zgodnego z prawem.
Uchwałą Nr XVII/119/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku Rada Gminy Wydminy przystosowała „Program
Współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok” do stanu zgodnego z prawem, zobowiązując Wójta Gminy
Wydminy do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu w terminie do 31 maja 2017
roku.
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Program określał cele, zasady, formę i kierunki współpracy Gminy Wydminy z sektorem
społecznym, jak również zakładał skuteczną realizację zadań publicznych przy zaangażowaniu sił, wiedzy,
doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju Gminy Wydminy.
Kluczowym celem Programu był:
1) rozwój aktywności organizacji na terenie Gminy Wydminy.
Natomiast celem szczegółowym współpracy było:
1) zwiększenie zaangażowania organizacji w procesy projektowania lokalnego rozwoju, podejmowania
decyzji i organizacji działań;
2) rozwój zakresów współpracy z organizacjami pozarządowymi na nowe obszary;
3) wzrost ilości partnerstw lokalnych i projektów partnerskich.
W 2016 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), realizowane w tym
trybie zadania dotyczyły realizacji działań w sferze:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1) Organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy.
2) Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
1) Kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.
2) Budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz organizowanie działań zmierzających do
ochrony, zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
1) Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób starszych.
2) Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
1) Organizacja działań dotyczących edukacji i profilaktyki zdrowotnej.
5. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
1) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.
6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7. Wspieranie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowych z funduszy
zewnętrznych.

Program ujmował współpracę w zakresie finansowym i pozafinansowym, współdziałanie odbywało
się na zasadach przewidzianych w ustawie. Do form współpracy finansowej zaliczano zlecenie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych będących zadaniami gminy na zasadach określonych w ustawie
poprzez:
1) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W celu realizacji współpracy finansowej, w budżecie Gminy Wydminy na 2016 rok na dotacje
zaplanowano kwotę 142 500,00 zł. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Wydminy na wspieranie zadań
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publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2016 roku wynosiła 126 612,98 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie zlecenie wsparcia zadań publicznych odbywało się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu
ofert.

Ogłoszenia

o

otwartych

konkursach

www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/

ofert

obecnie

ukazywały

się

www.bip.wydminy.pl

na

stronie

w

zakładce

„organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy. Postępowania
konkursowe przeprowadzane były przez komisję konkursową powołaną:
1) Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
W pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie
zadań publicznych zgodnie z ogłoszonym konkursem oprócz pracowników Urzędu uczestniczyli
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przy wyborze ofert członkowie komisji konkursowej oceniali
stopień, w jakim oferta spełniała warunki merytoryczne zadania, innowacyjność form realizacji zadania,
zasięg terytorialny oddziaływania zadania, możliwość realizacji zadania ze względu na zasoby rzeczowe i
osobowe oferenta oraz stopień w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania.
Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmował Wójt Gminy Wydminy, po uprzednim
zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
W 2016 roku zostały ogłoszone 2 konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku.
1) Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku.
2) Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku.
Wyniki konkursów, a więc wykaz zadań, które uzyskały i nie uzyskały dofinansowania publikowane były
w BIP na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/ obecnie www.bip.wydminy.pl
1) Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016.
2) Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016.
W 2016 roku w ramach otwartego konkursu wpłynęło 33 oferty, spośród których podpisanych zostało 24
umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zestawienie dotacji przyznanych, w ramach otwartych konkursów ofert, organizacjom pozarządowym i
innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań
publicznych w 2016 roku.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Lp
.

Nazwa
organizacji:

Nazwa zadania publicznego/
Numer umowy

Kwota
przyznanej
dotacji

1

Ludowy Klub

Organizowanie Rozgrywek

18 300,00zł
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Okres
Kwota
realizacji wykorzystan
(od - do) ej dotacji
od

18 300,00zł

Uwagi

Zadanie

3

2

Sportowy
„MAZUR”
Wydminy

Piłki Nożnej w I Grupie
Wiekowej - Senior

Ludowy Klub
Sportowy
„MAZUR”
Wydminy

Organizowanie Rozgrywek
Piłki Nożnej w I Grupie
Wiekowej – Junior Młodszy

01.01.2016
do
31.12.2016
od
01.01.2016
do
31.12.2016

5 200,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

3

Uczniowski Klub Organizowanie pozalekcyjnego 9 300,00zł
od
Sportowy
życia uczniów i mieszkańców
01.01.2016
„PROMIEŃ”
Gm. Wydminy w zakresie piłki
do
siatkowej
31.12.2016

9 300,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

4

Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy
„SPORT Z
KULTURĄ” ZSO
Wydminy

5

FUNDACJA
DYSTANS

6

Uczniowski Klub
Sportowy
„ORŁY”

Niezłomni w dążeniu do celu

5 200,00zł

rozliczone
w całości

16 350,00zł

od
16 350,00zł Zadanie
01.01.2016
rozliczone
do
w całości
31.12.2016

Reprezentowanie Gminy
11 850,00zł
od
Wydminy w zawodach
20.02.2016
biegowych rangi wojewódzkiej,
do
ogólnopolskiej i
30.12.2016
międzynarodowej. Udział w
biegu Tropem Wilczym
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

9 850,00zł

Zadanie
rozliczone
zwrot
kwoty
2000,00zł

Organizowanie rozgrywek
sportowych na terenie Gminy
Wydminy. Organizowanie
imprez rekeacyjno-sportowych
dla mieszkańców Gminy
Wydminy, udział w imprezach
rekreacyjno - sportowych

9 000,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

9 000,00zł

od
01.01.2015
do
31.12.2015

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp
.

Nazwa organizacji:

1

Forum NGO'S
Wydminy

Piknik RANCZO 2016

4 000,00 zł

od
4 000,00 zł Zadanie
01.05.2016
rozliczone
do
w całości
30.09.2016

2

Forum NGO'S
Wydminy

Wydmińska Akademia
Chóralna 15- lecie Chóru
„LIRA” Wydmińskiego
Klubu Seniora Festiwalem
Pieśni Patriotycznych

4 000,00 zł

Od
4 000,00 zł Zadanie
01.02.2016
rozliczone
do
w całości
31.10.2016

3 000,00zł

od
01.08.2016
do
30.11.2016

3 000,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

500,00zł

01.12.2016

500,00zł

Zadanie

3

4

Nazwa zadania
Kwota
publicznego/ Numer umowy przyznanej
dotacji

Związek Ukraińców XVI międzynarodowe
w Polsce
koncerty muzyki cerkiewnej
- 2016
Caritas Diecezji

Sprawę prowadzi :M. Zabawska
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Świetlicowe Świętowanie

Okres
Kwota
realizacji wykorzystan
(od - do) ej dotacji

Uwagi

4

Ełckiej

31.12.2016

rozliczone
w całości

5

Stowarzyszenie
Orłowo -Razem w
Przyszłość

Festyn Piknik na skraju
Puszczy

1 500,00zł 01.06.2016
31.07.2016

1483,44

Zadanie
rozliczone
zwrot
kwoty
16,56 zł

6

Fundacja TEATR
IOTA

Święto wsi Radzie- 2016

1 500,00zł 30.04.2016
30.09.2016

1484,54zł

Zadanie
rozliczone
zwrot
kwoty
15,46 zł

1 500,00zł 01.03.2016
30.09.2016

1 500,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

7

Stowarzyszenie
Jam na Polu
Prospołecznych
Inicjatyw Kombajn
Kulturalny

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Lp Nazwa organizacji:
.
1

Forum NGO'S
Wydminy

Nazwa zadania
publicznego/ Numer
umowy
Wydmiński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Sprawę prowadzi :M. Zabawska
tel. 87 4210 083 wew. 111

Kwota
przyznanej
dotacji
14 980,00 zł

Okres
Kwota
realizacji wykorzystan
(od - do) ej dotacji

Uwagi

od
14 980,00 zł Zadanie
01.02.2016
rozliczone
do
w całości
31.12.2016
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Ochrona i promocja zdrowia
Lp Nazwa organizacji:
.

Nazwa zadania
publicznego/ Numer
umowy

1

Polskie
Żyj zdrowo – kontrola i
Stowarzyszenie zapobieganie cukrzycy
Diabetyków Koło
w Wydminach

2

Mazurska
Wakacyjna taktyka to
Fundacja
profilaktyka
Młodzieży
Niepełnosprawnej
„Marzenia”

Kwota
przyznanej
dotacji

Okres
realizacji
(od - do)

Kwota
wykorzystan
ej dotacji

Uwagi

2 150,00 zł

od
15.04.2016
do
31.12.2016

2 150,00 zł

Zadanie
rozliczone
w całości

550,00zł

01.05.2016
31.08.2016

550,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

Okres
realizacji
(od - do)

Kwota
wykorzystan
ej dotacji

Uwagi

od
01.11.2015
do
31.12.2015

13 500,00 zł

Zadanie
rozliczone
w całości

Okres
realizacji
(od - do)

Kwota
wykorzysta
nej dotacji

Uwagi

od
01.05.2016
do
30.06.2016

1 500,00 zł

Zadanie
rozliczone
w całości

od
01.04.2016
do
30.09.2016

500,00 zł

Zadanie
rozliczone
w całości

09.05.2016r. 1 000,00zł
30.10.2016

Zadanie
rozliczone
w całości

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Lp Nazwa organizacji:
.
1

Stowarzyszenie
Współpracy
MazurskoFrancuskiej z
siedzibą w
Giżycku

Nazwa zadania
publicznego/ Numer
umowy

Kwota
przyznanej
dotacji

Wymiana młodzieży z 13 500,00 zł
gminą Wormhout we
Francji

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
L
p.

Nazwa organizacji:

1

Parafia
Greckokatolicka pw.
św Włodzimierza i
Olgi w Wydminach

2

Mazurska Fundacja
Młodzieży
Niepełnosprawnej
„Marzenia”

3

Katolickie
Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne w
Wydminach

Sprawę prowadzi :M. Zabawska
tel. 87 4210 083 wew. 111

Nazwa zadania
publicznego/ Numer
umowy

Kwota
przyznanej
dotacji

Mini Ogród pt. Niosący 1 500,00 zł
Nowinę”

I Questing w Wydminach 500,00 zł
pt. „Uroki Wydmin”

Eko-Przestrzeń

1 000,00zł

6

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych
Lp
.

Nazwa
organizacji:

Nazwa zadania publicznego/
Kwota
Numer umowy
przyznanej
dotacji

1

Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy „SPORT
Z KULTURĄ”
ZSO Wydminy

2

Stowarzyszenie Stypendia pomostowe 2016 Przyjaciół
kolejny etap
Sucholasek „Teraz
Sucholaski”

3

Stowarzyszenie
„Echo Wydmin”

4

Fundacja
DYSTANS

5

Forum NGO'S
Wydminy

Stadiony pamiętają o
Niezłomnych

Stypendia pomostowe 2016

Okres
realizacji
(od - do)

Kwota
wykorzysta
nej dotacji

Uwagi

1 500,00zł

10.01.2016
20.02.2016

1 500,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

990,00zł

od 01.01.2016
do 31.12.2016

450,00zł

Zwrócono
540,00zł

1 620,00zł od 01.01.2016 1 215,00zł Zwrócono
do 31.12.2016
405,00zł

Organizacja ogólnopolskich 4 000,00zł
imprez biegowych na terenie
Gminy Wydminy Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych III
Półmaraton Wydminy
Żyj zdrowo i bezpiecznie

1 300,00zł

20.02.2016
30.08.2016

4 000,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

15.02.2016
30.10.2016

1 300,00zł

Zadanie
rozliczone
w całości

W ramach trybu małych zleceń, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, ze zm) w 2016 roku wpłynęła 1 oferta.
Pozafinansowa forma współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi dotyczyła
przede wszystkim strefy informacyjnej oraz organizacyjnej. Publikowano ważne informacje dla organizacji
pozarządowych na stronach internetowych Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/ obecnie www.bip.wydminy.pl oraz tablicy ogłoszeń.
Gmina

promowała

www.wydminy.pl

lokalne

organizacje

poprzez

umieszczanie

na

stronie

internetowej

gminy

informacji dotyczących organizacji pozarządowych, ich działalności. Niektóre

przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe były obejmowane patronatem Wójta Gminy
Wydminy. Konsultowano z organizacjami projekt Programu współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017.
Współpraca między samorządem gminnym, a organizacjami pozarządowymi odbywała się na
zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności oraz rzetelności.

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Sprawę prowadzi :M. Zabawska
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