
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY  NA 2011 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”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na 2011 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  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).Celem  programu  było  wzmocnienie  współpracy  samorządu  lokalnego  z  organizacjami pozarządowymi.  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 budżecie gminy Pasłęk na rok 2011 dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę ogólną 100.210 zł. Zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy ofert, dofinansowano 7 organizacji, podpisano 7 umów na kwotę 86.210 zł. Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych po dokonaniu przez dwie organizacje zwrotu części dotacji wynosi 86.003,96 zł.
W wyniku postępowań konkursowych na realizację w 2011 r. zadań zleconych przez Gminę Pasłęk przyznano dofinansowanie następującym organizacjom pozarządowym:
1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 3.000 zł na zadanie: „Promocja gminy na arenie międzynarodowej”. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania zorganizowało wymianę młodzieży;2. Pasłęckiemu  Stowarzyszeniu  Pomocy  Rodzinie  w  wysokości  24.210  zł  na  zadanie: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,  podlegających przemocy i  ich rodzin” (zwrot 190,25 zł). 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;
3. Warmińsko – Mazurskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w wysokości 40.000 zł na zadanie: „Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom  porzuconym  i  krzywdzonym”.  Dzięki  realizacji  zadania zmniejszono  liczbę bezdomnych zwierząt w naszej gminie,   zwierzęta zostały objęte opieką. Poprzez zmianę 



lokalizacji  przytuliska  zwiększono  ilości  miejsc  dla  zwierząt,  zakupiono  wyposażenie nowych boksów;4. Pasłęckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w wysokości 4.000 zł na zadanie: „Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzież z terenu gminy i miasta Pasłęk”.  Stowarzyszenie w ramach zadania realizowało projekt pn. „Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla seniorów”, w ramach którego odbywały się: cykle wykładów, zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla osób starszych podnoszące świadomość profilaktyki zdrowotnej;5. Stowarzyszeniu  Na  Rzecz  Rozwoju  Wsi  „Aniołowo”  w  wysokości  6.000  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;
6. Stowarzyszeniu Wspierającemu Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka” w wysokości 5.000 zł na zadanie:  „Działania  na  rzecz  rodzin  znajdujących  się  w  złych  warunkach  socjalno  – bytowych” (zwrot 1,00 zł). Zadanie realizowane przez stowarzyszenie polegało na pomocy rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  poprzez  pozyskiwanie  żywności  (także zakup  chleba  i  przekazywanie  go  potrzebującym),  wspieranie  osób  potrzebujących pozyskiwaną odzieżą używaną itp.;
7. Młodzieżowemu Klubowi Jeździeckiemu „Nenia” w wysokości 4.000 zł na zadanie „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pasłęk” (zwrot 14,79 zł). 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. 


