
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY  NA 2014 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DN. 24 KWIETNIA 2003 r. O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE, 

DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE GMINY PASŁĘK”Zgodnie z art.  5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2014r.  poz.1118  z  późn.  zm.)  organ  wykonawczy  jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  sprawozdanie  z  realizacji  programu współpracy  za  rok  poprzedni.  Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  na  2014  rok  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk” jest  dokumentem  podsumowującym  współpracę  samorządu  z  organizacjami  pożytku  publicznego  na zasadach określonych w w/w ustawie.Przedmiotem współpracy Gminy Pasłęk z organizacjami była realizacja zadań gminy określonych w  ustawie,  podwyższanie  efektywności  działań  kierowanych  do  mieszkańców  gminy,  tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w formie i zakresie określonym w „Programie  współpracy  na  2014  rok  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie miasta i gminy Pasłęk”, zwanym dalej  Programem  Współpracy.  Współpraca  polegała  przede  wszystkim  na  wspieraniu  rozwoju organizacji  społecznych,  a  tym  samym  społeczeństwa  obywatelskiego,  chęci  umocnienia  lokalnych działań,  stworzenia  warunków  do  powstawania  inicjatyw  i  struktur  funkcjonujących  na  rzecz społeczności lokalnej. W ramach Programu Współpracy w 2014 roku zaplanowano realizację 19 zadań, tj.:1. promocja gminy na arenie międzynarodowej - 15000 zł,2. punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin - 24200 zł,3. działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności - 5000 zł,4. aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pasłęk - 8000 zł,5. sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 55000 zł,6. promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk - 8000 zł,7. aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy i Kanału Elbląskiego - 4000 zł,8. wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo - 10000 zł9.działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk - 5000 zł,10. działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno – bytowych - 8000 zł,11. działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych  - 4000 zł12. działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych „Festiwal organowy” - 15000 zł,13. rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk - 3000 zł,



14. alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja zawodów wędkarskich - 3000 zł,15. kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk  - 2000 zł,16. propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk - 6000 zł,17. propagowanie zdrowia, aktywności fizycznej i bezpieczeństwa  - 2000 zł,18. działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej - 10000 zł,19. odtwarzanie zasobów pszczół w Gminie Pasłęk - 2000 zł,
W budżecie gminy Pasłęk na rok 2014 dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 

ogólną 189 200 zł. 

W dniu 8 stycznia 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert.  Działając na podstawie Zarządzenie Nr  8/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 stycznia 2014 r komisja dokonała w dniu 30 stycznia  2014r. o godz. 1000 publicznego otwarcia ofert.  W wymaganym terminie, tj. do dnia 29 stycznia 2014r.,  do godz. 1600 wpłynęło 26 ofert. W toku postępowania komisja stwierdziła, że oferty Polskiego Związku Pszczelarskiego Koło Pszczelarzy „Bartnik” w Pasłęku oraz Fundacji Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i  Gry” z Wrocławia nie spełniały warunków formalnych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast oferta Stowarzyszenia „Źródło  Światła”,  pomimo  pozytywnej  oceny  formalnej,  nie  została  poddana  ocenie  merytorycznej,  ponieważ stowarzyszenie w momencie przystąpienia do konkursu nie posiadało stosownego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Pasłęka, zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  135  z  późn.  zm.)  na  prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (placówka wsparcia dziennego). Na realizację zadania pod nazwą  Propagowanie  historii  i  tradycji  kulturowych  na  terenie  gminy  Pasłęk  zgłosiły  się  cztery organizacje  pozarządowe,  przy  czym  trzy  oferty  spełniały  wymogi  formalne.  W  wyniku  oceny merytorycznej  pozytywnej  opinii  komisji  konkursowej  nie  uzyskała  żadna  ze  złożonych  ofert.  Na  realizację  w  2014r.  zadań  zleconych  przez  gminę  organizacjom  pozarządowym  w  pierwszej  edycji wyłoniono do dofinansowania 16 projektów. Koszt tych przedsięwzięć to w sumie 170.300 zł. 
W dniu 3 marca 2014 roku została ogłoszona II edycja otwartego konkursu ofert. Konkurs 

dotyczył trzech zadań, które nie zostały rozstrzygnięte w I edycji.   Na podstawie Zarządzenia nr 8/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 stycznia 2014 r komisja dokonała w dniu 25 marca 2014r. o godz.  1000 publicznego otwarcia ofert.  W wymaganym terminie, na ogłoszone trzy zadania wpłynęły 2 oferty.  W dniu 3 kwietnia 2014 r. komisja dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej zgłoszonych ofert. W wyniku  postępowania  konkursowego  złożonych  ofert  wyłoniono  do  dofinansowania  ofertę  Związku Pszczelarskiego Koło Pszczelarzy „Bartnik” w Pasłęku. Natomiast oferta Stowarzyszenia „Źródło Światła”, pomimo  pozytywnej  oceny  formalnej,  nie  została  poddana  ocenie  merytorycznej,  ponieważ stowarzyszenie w momencie przystąpienia do konkursu nie posiadało stosownego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Pasłęka, zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i  systemie  pieczy  zastępczej  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  135  z  późn.  zm.)  na  prowadzenie  świetlicy socjoterapeutycznej (placówka wsparcia dziennego).



Ostatecznie  w wyniku  postępowań  konkursowych  w  obu  konkursach  na  realizację  w 2014  r. 

zadań zleconych przez Gminę Pasłęk przyznano dofinansowanie 14 organizacjom na realizację 17 

zadań tj. :

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych w 

Pasłęku dotacja w wysokości 3.000 zł na zadanie: „Promocja gminy na arenie międzynarodowej”. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania zorganizowało wymianę młodzieży.  Kwota została wydatkowana prawidłowo  w wysokości  2.958,38  zł,  niewykorzystaną kwotę  (zwrot  41,62  zł) zwrócono w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” - dotacja w wysokości 12.000 zł na zadanie: „Promocja gminy na arenie międzynarodowej”. W  ramach zadania wydano materiały promocyjne w różnych językach oraz goszczono delegację  francuską,  której uczestnicy poznali  dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich Gminy Pasłęk  oraz   regionu  Warmii  i  Mazur.  Zadanie  rozliczono  w  całości,  a  kwota  została  wydatkowana  prawidłowo.-  dotacja  w wysokości  8.000 zł  na  zadanie:  „Promocja obszarów wiejskich gminy Pasłęk”.  W  ramach  zadania  zorganizowano  Zlot  Miłośników  Aniołów,  festyn  promujący  dziedzictwo  kulturowe obszarów wiejskich Gminy Pasłęk oraz  regionu Warmii i Mazur. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
3. Pasłęckie  Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie dotacja  w  wysokości  24.200  zł  na  zadanie: „Prowadzenie  punktu  konsultacyjnego  dla  osób  uzależnionych,  podlegających  przemocy  i  ich rodzin”. Poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego stowarzyszenie udzielało wsparcia i porad osobom i rodzinom potrzebującym pomocy w zakresie porad prawnych, pomocy psychologa oraz doradztwa w różnym zakresie. Kwota została wydatkowana prawidłowo w wysokości 24.194,60 zł, niewykorzystaną kwotę (zwrot 5,40 zł) zwrócono w kasie Urzędu Miejskiego.
4. Klub Sportowy „Polonia” dotacja w wysokości 5.000 zł na zadanie „Działania w zakresie kultury fizycznej  i  sportu  oraz  ratownictwa  i  ochrony  ludności”.  W  ramach  zadania  zorganizowano zawody  sportowo-pożarnicze  -  Festyn  Strażacki,  festyn  mający  na  celu  informowanie  o występujących  zagrożeniach  pożarowych  oraz  sposobach  ich  zapobiegania.  Kwota  została wydatkowana  prawidłowo  w  wysokości  4.995,38  zł,  niewykorzystaną  kwotę  (zwrot  4,62  zł) zwrócono w kasie Urzędu Miejskiego.
5. Młodzieżowy  Klub  Jeździecki  „Nenia”  dotacja w  wysokości  8.000  zł.  Zadanie  ”Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”.  W ramach zadania realizowane były  zajęcia  nauki  jazdy  konnej  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  miasta  i  gminy  Pasłęk.  Klub prowadził systematyczną pracę szkoleniową zmierzającą do popularyzacji tej formy aktywności.  Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
6. Warmińsko  –  Mazurskie Stowarzyszenie  Obrońców Praw Zwierząt  im.  Św.  Franciszka  z 

Asyżu dotacja w wysokości 55.000 zł na zadanie: „Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi 



zwierzętami”. Dzięki realizacji zadania zmniejszono liczbę bezdomnych zwierząt w naszej gminie, zwierzęta zostały objęte opieką. Prowadzone były pogadanki w szkołach podnoszące świadomość społeczną. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
7. Stowarzyszenie  Niepoprawnych  Optymistów  KRASINA dotacja  w  wysokości  3.500  zł  na zadanie „Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy i Kanału Elbląskiego”.  W ramach zadania  zorganizowano  Festyn   „Zakręcona  Familiada  -  Krasin  2014”,  festyn  mający  na  celu pogłębienie  integracji,  aktywizację  między  mieszkańcami,  podniesienie  walorów  estetycznych oraz promocję Kanału Elbląskiego.  Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
8. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku na dwa zadania:

◦ „Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z  terenu gminy  i  miasta  Pasłęk”  dotacja  w wysokości  4.800  zł.  Stowarzyszenie  w ramach zadania  realizowało  projekt,  w  ramach  którego  odbywały  się:  cykle  wykładów,  zajęcia rekreacyjno-ruchowe,  warsztaty  muzyczne  oraz  zajęcia  florystyczne  dla  osób  starszych. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
◦ „Wsparcie  i  działania  na  rzecz  integracji  mieszkańców  miasta  i  gminy  Pasłęk  poprzez turystykę i krajoznawstwo” dotacja  w wysokości 9.800 zł. Celem zadania było wsparcie na rzecz  integracji  mieszkańców  gminy  poprzez  turystykę  i  krajoznawstwo  oraz  poszerzenie wiedzy  z  zakresu  możliwości  uprawiania  czynnej  turystyki  oraz  edukacji  prozdrowotnej. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.

9. Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka” dotacja w wysokości 8.000 zł na zadanie: „Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno – bytowych”.  Zadanie  realizowane przez  stowarzyszenie  polegało na pomocy rodzinom i  osobom w trudne sytuacji  życiowej  poprzez  pozyskiwanie  żywności  (także  zakup  chleba  i  przekazywanie  go potrzebującym),  wspieranie  osób  potrzebujących  pozyskiwaną  odzieżą  używaną  itp.  Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
10. Parafia rzymsko-katolicka p.w.  św. Józefa w Pasłęku na dwa zadania:- dotacja  w wysokości 4.000 zł na zadanie „Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprze  organizację  koncertów  i  warsztatów  muzycznych”.  W  ramach  zadania  zorganizowano  szereg  koncertów organowych oraz zorganizowano wystawę poświęconą organom. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.- dotacja w wysokości 15.000 zł na zadanie „Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację  koncertów  i  warsztatów  muzycznych  –  Festiwal  Organowy”.  Celem  zadania  było  zaprezentowanie odrestaurowanych organów. W ramach zadania zostały zorganizowane warsztaty muzyczne, w których brali udział młodzi adepci muzyki organowej. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.



11. Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury dotacja w wysokości 3.000 zł na zadanie „Rozwój i edukacja  kulturalna  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  gminy  Pasłęk”.  Zadanie  realizowane  przez stowarzyszenie polegało na zrealizowaniu kolejnej edycji programu pod nazwą „Dajmy dzieciom uśmiech”, którego celem były wyjazdy na spektakle społeczno-wychowawcze dla dzieci z rodzin patologicznych, dzięki którym dzieci maiły szansę na obcowanie ze sztuką. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
12. Okręg  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  w  Elblągu.  Koło  nr  14  w  Pasłęku  dotacja  w wysokości 3.000 zł na zadanie „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja  zawodów  wędkarskich”.  W  ramach  zadania  została  zorganizowana  impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci  i  młodzieży z okazji  Dnia  Dziecka,  mająca na celu zachęcenie  najmłodszych  do  wędkowania  oraz  ochrony  przyrody  i  środowiska  naturalnego.  Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
13. Stowarzyszenie „Pokażmy, że można” - Stegny - dotacja w wysokości 2.000 zł na zadanie „Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk”. Celem zadania było podtrzymywanie i przekazanie polskich tradycji młodszym mieszkańcom wsi oraz prezentowanie rękodzieła. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.- dotacja w wysokości 2.000 zł na zadanie „Promowanie sportu i bezpieczeństwa w czasie wakacji”. Zadanie miało na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu i zabaw na powietrzu, zachęcenie do aktywności fizycznej, ale również uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z brawurowej jazdy motocyklem. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.
14. Związku Pszczelarskiego Koło Pszczelarzy „Bartnik” w Pasłęku dotacja w wysokości 2.000 zł na  zadanie  „Odtwarzanie zasobów pszczół  w gminie  Pasłęk”.  Poprzez  zakup matek pszczelich została  podniesiona  liczba  rodzin  pszczelich,  dzięki  szkoleniom  podnieśliśmy  kwalifikacje pszczelarzy,  a  dzięki  pogadankom  zwiększono  świadomość  społeczeństwa  na  temat  korzyści pasiek. Zadanie rozliczono w całości, a kwota została wydatkowana prawidłowo.

Suma dotacji przyznanych w 2014 roku wyniosła 172.300 zł.  Po rozliczeniu zadań publicznych i  

dokonaniu przez 3 organizacje zwrotu części dotacji kwota dofinansowania wyniosła 172.248,36 

zł.


