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I .   WPROWADZENIE.  

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) nakłada na organy 

administracji publicznej obowiązek realizacji zadań publicznych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej 

kwestii art. 5a ust. 1, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Każdego roku Rada Miejska w Suszu uchwala „Program współpracy Gminy Susz  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, który określa 

obszary, zasady oraz formy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Program współpracy zawiera wykaz priorytetowych zadań, które stanowią podstawę 

dla władz Gminy w zakresie dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi  

na wsparcie realizacji zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu 

gminnego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 roku, zwany dalej 

Programem został przyjęty uchwałą Nr X/104/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady 

Miejskiej w Suszu. Powstał on w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. – Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817, z późn. zm.).  

Procedurę uchwalania Programu poprzedziły konsultacje projektu dokumentu, 

realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 117/2015 Burmistrza Susza z dnia 25.09.2015 r., 

które miały miejsce w dniach od 05.10.2015 r. do 19.10.2015 r.  

W wyznaczonym terminie wpłynął jeden formularz uwag i wniosków złożony przez 

Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego Pana Wojciecha 

Jankowskiego  w dniu 19.10.2015r. Poinformował on, że Rada Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Iławskiego nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego Programu współpracy. 

Dnia 12 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Suszu zaplanowano spotkanie w 

ramach konsultacji społecznych projektu Programu współpracy. W wyznaczonym terminie 
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żaden przedstawiciel organizacji pozarządowej nie pojawił się, tym samym nie wniesiono 

żadnych uwag do programu. 

Po zapoznaniu się z niniejszymi propozycjami Burmistrz Susza postanowił nie dokonywać 

zmian w „Programie współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”.  

 

 
I I .   REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY.  

 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2016 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.  

2. Głównym celem Programu była poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców gminy i miasta Susz poprzez tworzenie warunków do rozwoju 

aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej. 

Cel główny realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe: 

1) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, 

powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz rozwoju wolontariatu; 

2) wzmocnienie współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej: organizacji, 

administracji i jej jednostek oraz biznesu; 

3) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych  

oraz w kreowaniu polityki społecznej gminy; 

4) aktywizacja społeczności lokalnej; 

5) wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw: zarówno mieszkańców jak i organizacji 

pozarządowych, podejmowanych w celu eliminowania lub ograniczenia negatywnych 

zjawisk dotykających społeczność lokalną; 

6) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości  

poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję; 

7) promocję miasta i gminy Susz. 

3. Na podstawie ww. celów sformułowane zostały następujące obszary priorytetowe:  

- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"; 

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"; 

- „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"; 

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”; 

- „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

 w art. 3 ust. 3 ustawy”; 



 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUSZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE   

NA 2016 ROKU” 

 

3 

- „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”; 

- „Promocja i organizacja wolontariatu”; 

- „Ratownictwo i ochrona ludności”, 

- „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- „Turystyka i krajoznawstwo”. 

 

Współpraca Gminy z organizacjami w zakresie realizacji zadań publicznych nadawała 

znaczenie inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora pozarządowego oraz stworzyła 

warunki dla rozwoju społecznego i dialogu obywatelskiego.  

Realizacja zadań, w zakresie opisywanych wyżej priorytetów odbywała się w dwóch 

formach:  

 współpracy o charakterze finansowym  

 współpracy o charakterze pozafinansowym.  

 

 
I I I .  WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH.   

 
 
1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA.  
 

Współpraca finansowa Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku realizowana była  

w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert  

w następujących w  obszarach:  

1) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: 

 zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych dla 

młodzieży z terenu Gminy Susz”, 

 

2) „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”: 

 zadanie pn. „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej”, 

 zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu”, 

 zadanie pn. „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach 

triathlonowych”,  

 zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo- 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki”, 
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 zadanie pn. „ Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki 

pływania”, 

 zadanie pn. „ Organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego” 

 

3)  „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: 

 zadanie pn. „Wydanie publikacji inspirującej historię, kulturę i środowisko Gminy 

Susz”, 

 

4) „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

- zadanie pn. „Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych   

w zakresie profilaktyki zdrowotnej”, 

 

5) „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 w/w 

ustawy”: 

 - zadanie pn.  „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań  

o charakterze dobra wspólnego”, 

 

6) „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” 

- zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Susz”, 

 

7) „Promocja i organizacja wolontariatu” 

- zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie 

wolontariatu”,  

 

8) „Ratownictwo i ochrona ludności” 

- zadanie pn. „Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców 

Gminy Susz”,  

 

9)„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej ” 

-  zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych 

w Gminie Susz” 
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10) „Turystyka i krajoznawstwo” 

- zadanie pn. Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i 

młodzieży terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, 

kulturowych i  historycznych Polski” 

 

Na zadania w zakresie: -  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” , 

- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, - „Podtrzymywanie 

 i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, - „Ratownictwo i ochrona ludności” nie złożono żadnej 

oferty.  

Natomiast oferta na zadanie z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” pod 

nazwą „Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej” nie spełniła wymogów formalnych, ponieważ zadanie wskazane w 

ofercie nie wpisywało się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu 

ofert. 

Jedna z ofert nie została dopuszczona do oceny z powodu niespełnienia wymogów 

formalnych, mimo poinformowania organizacji o konieczności uzupełnienia braków 

formalnych. Dotyczyła ona zakresu „Turystyka i krajoznawstwo”, nazwa zadania: 

„Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Susz.” 

Łącznie w dwóch edycjach konkursu złożono 17 ofert przez 13 organizacji. 

Dodatkowo oprócz trybu konkursowego złożono 1 ofertę w trybie pozakonkursowym. Było to 

zadanie z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” pod nazwą: 

„Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz”. 

Podsumowując, 14 organizacji złożyło 18 ofert na realizację zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców Gminy Susz w roku 2016. 

 

Alokacja środków publicznych przeznaczonych na dotacje na zadania publiczne  

w 2016 roku kształtowała się następująco w ramach poszczególnych obszarów: 

 

1. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: 

- zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych dla 

młodzieży z terenu Gminy Susz”” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 1.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 

Nie wpłynęła żadna oferta. Dotacja nie była wykorzystana. 
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2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: 

- zadanie pn. „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 119.000,00 zł  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 89.500,00 zł 

 

- zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 12.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 10.000,00 zł 

 

- zadanie pn. „„Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach 

triathlonowych”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 3.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 

 

     -  zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez 

sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 5.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 3.000,00 zł 

 

 zadanie pn. „ Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie 

nauki pływania”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 5.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 10.000,00 zł 

 

 zadanie pn. „ Organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 1.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 

 

 zadanie pn. „ Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców 

Gminy Susz”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 1.600,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 
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3. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: 

- zadanie pn. „Wydanie  publikacji inspirującej  historię, kulturę i środowisko 

Gminy Susz” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 1.400,00 zł 

( pierwotnie 3tyś., ale 1600 dla OSP- promowanie aktywnego stylu życia) 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 4.000,00 zł 

 

4. „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”: 

- zadanie pn. „Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 1.500,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 2.500,00 zł 

Dotacja nie była wykorzystana, ponieważ nie spełniła wymogów formalnych  

 

5.„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i  o wolontariacie, w zakresie określonym  w art. 4 pkt 1 – 32 ustawy”: 

- zadanie pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań  

o charakterze dobra wspólnego”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 4.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 4.000,00 zł 

 

6.  „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”: 

- zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz”: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku  2016: 15.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 10.000,00 zł 

 

7. „Promocja i organizacja wolontariatu”: 

-    zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie 

wolontariatu” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 2.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 
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8. „Ratownictwo i ochrona ludności”: 

- zadanie pn. „Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla 

mieszkańców Gminy susz ” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 2.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 

Nie wpłynęła żadna oferta. Dotacja nie była wykorzystana. 

 

9. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej”: 

- zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji 

narodowych w Gminie Susz”” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 5.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 

Nie wpłynęła żadna oferta. Dotacja nie była wykorzystana. 

 

10. „Turystyka i krajoznawstwo”: 

- zadanie pn. „Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla 

dzieci i młodzieży terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów 

krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski” 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016: 3.000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim: 0,00 zł 

 

Ze środków Gminy Susz zaplanowanych w budżecie na rok 2016 – 181.500,00 zł  

wykorzystano 169.218,62 zł na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom 

pozarządowym  

i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. Realizacją zadań zajmowało się 11 

organizacji pozarządowych realizując ogólnie 15 zadań publicznych. 
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 Informacja o umowach zawartych w ramach poszczególnych zadań publicznych 

zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego w 2016 roku: 

 

1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, zadania polegające  

na : 

 

1.1. „Organizowaniu zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci  

i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. 
Klub Sportowy 
„UNIA” Susz 

 
71.000,00 zł 

71.000,00 zł  97.750,00 zł  

2. 
Klub Sportowy 
„UNIA” Susz 

29.000,00 zł 29.000,00 zł 44.200,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 
Bałoszyce 

2.000,00 zł 1.990,00 zł 3.190,00 zł 

4. 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

„HERKULES” 
Babięty Wielkie 

2.500,00 zł 2.483,27 zł 8.083,27 zł 

5. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „ORZEŁ” 
Ulnowo  

12.000,00 zł 12.000,00 zł 28.050,00 zł 

 6. 
Klub Sportowy 

„TĘCZA 
KAMIENIEC”  

2.500,00 zł 2.499,71 zł  6.759,71 zł 

Ogółem: 119.000,00 zł 118.972,98 zł 188.032,98 zł 
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               Rys. 1. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 118 972,98     

 69 060,00     

Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej 

  

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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1.2. „Organizacji i prowadzeniu młodzieżowej sekcji triathlonu” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Towarzystwo 

Rozwoju Sportu”  

w Suszu 

12.000,00 zł 12.000,00 zł 25.130,00 zł 

Ogółem: 12.000,00 zł 12.000,00 zł 25.130,00 zł 

 

 

 

                Rys. 2. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00 
13 130,00 

Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji 
triathlonu 

  

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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1.3. „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Towarzystwo 

Rozwoju Sportu”  

w Suszu 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 16.570,00 zł 

Ogółem: 3.000,00 zł 3.000,00 zł 16.570,00 zł 

 

 

 

 

                Rys. 3. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00 

13 570,00 

Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz 
udział w zawodach triathlonowych  

  

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 



 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SUSZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE   

NA 2016 ROKU” 

 

13 

 

 

1.4. „Organizowaniu i prowadzeniu zajęć, zawodów, imprez sportowo - 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki”  

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. Klub Sportowy 

„Piechotka Team” 
5.000,00 zł 4.996,39 zł 7.396,39 zł 

Ogółem: 5.000,00 zł 4.996,39 zł 7.396,39 zł 

 

 

 

   Rys. 4. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 996,39 

2 400,00 

„Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów, 
imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci  

i młodzieży w zakresie sportów walki" 

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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1.5. „Organizacji i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki 

pływania” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. 
UKS „HERKULES” 

w Babiętach 

Wielkich 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 7.220,00 zł 

Ogółem: 5.000,00 zł 5.220,00 zł 7.220,00 zł 

 

 

 

 

    Rys. 5. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 

2 220,00 

„Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i 
młodzieży w zakresie nauki pływania" 

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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1.6. „ Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. OSP Jakubowo 

Kisielickie 
1.600,00 zł 1.600,00 zł 2.370,00 zł 

Ogółem: 1.600,00 zł 1.600,00 zł 2.370,00 zł 

 

 

 

 

    Rys. 6. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600,00 

770,00 

„Promowanie aktywnego spędzania czasu 
wolnego mieszkańców Gminy Susz" 

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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2. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”: zadanie polegające  

na : 

 

2.1. „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Susz”: 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Społeczności 

Lokalnej Miasta i 

Gminy Susz „ARKA” 

15.000,00 zł 15.000,00 zł 24.690,00 zł 

Ogółem: 15.000,00 zł 15.000,00 zł 24.690,00 zł 

 

 

 

            Rys. 7. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

15 000,00 

9 690,00 

Organizacja i prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Susz 
  

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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3. „Promocja i organizacja wolontariatu”, zadanie polegające na: 

3.1.  „Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie 

wolontariatu” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. KS „Piechotka 

Team” 
2.000,00 zł 1.999,25 zł 3.699,25 zł 

Ogółem: 2.000,00 zł 1.999,25 zł 3.699,25 zł 

 

 

 

            Rys. 8. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 999,25 
1 700,00 

Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych  
w zakresie wolontariatu 

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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4. „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie polegające na: 

4.1. „ Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci  

i młodzieży terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów 

krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski” 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. Fundacja Rozwoju 

Warmii i Mazur 
3.000,00 zł 2.650,00 zł 3.450,00 zł 

Ogółem: 3.000,00 zł 2.650,00 zł 3.450,00 zł 

 

 

            Rys. 9. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 650,00 

800,00 

Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów 
tematycznych dla dzieci i młodzieży terenu Gminy 

Susz w zakresie poznawania walorów 
krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski 

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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5.„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i  o wolontariacie, w zakresie określonym  w art. 4 pkt 1 – 32 ustawy”, 

zadanie polegające na: 

5.1. zadanie pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań  

o charakterze dobra wspólnego”: 

 

Informacja o wykorzystaniu przyznanej dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji 
Łączna kwota 

przyznanej dotacji 

Realizacja  

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Koszt ogółem 
realizacji zadania 

1. Stowarzyszenie 

„Przystań” 
4.000,00 zł 4.000,00 zł 6.000,00 zł 

Ogółem: 4.000,00 zł 4.000,00 zł 6.000,00 zł 

 

 

 

            Rys.10. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego 

 

 

 

 

 

 

4 000,00 

2 000,00 

Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji 
działań  

o charakterze dobra wspólnego  

kwota wykorzystanej dotacji wkład własny organizacji 
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2.  WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA .  
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym pomiędzy Gminą Susz a organizacjami 

pozarządowymi w roku 2016 polegała m. in. na:  

1. Wzajemnym informowaniu się o kierunkach działań i planowanych przedsięwzięciach 

poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej; 

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej  

oraz Komisjach Rady Miejskiej z prawem zabierania głosu; 

c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych  

lub realizowanych zadaniach; 

d) przekazywanie przez Gminę oraz organizacje informacji na temat konkursów, 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i imprez kierowanych do organizacji 

pozarządowych, w tym organizowanych przez jednostki zewnętrzne, 

2. Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art.3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ich działalności 

statutowej, 

3. Współdziałaniu w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych poprzez: 

a) informowanie o źródłach finansowania działań statutowych organizacji 

pozarządowych; 

b) pomoc w przygotowaniu/konsultacji wniosków o dofinansowanie i  projektów; 

c) organizowanie szkoleń z zakresu przygotowania wniosków o dotacje; 

d) promowanie ciekawych projektów, które uzyskały wsparcie ze źródeł 

zewnętrznych jako „dobre przykłady”. 

4. Tworzeniu zespołów o charakterze opiniodawczym i inicjatywnym (w tym do oceny 

ofert składanych w ramach otwartych konkursów). 

5. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy międzynarodowej, w tym  

w szczególności z władzami i organizacjami z miasta partnerskiego Gminy Susz – 

Jarmen. 

6. Użyczaniu lub wynajmowaniu na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania, 

szkolenia, konferencje organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego. 

7. Użyczaniu pomieszczeń gminnych na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu. 

8. Współpracy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w szczególności 

zawodów triathlonowych „Susz Triathlon 2016” oraz zawodów MTB.  
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9. Wsparciu merytorycznym organizacji pozarządowych prowadzących szkoły 

niepubliczne na terenie miasta i gminy Susz. 

10. Wsparciu merytorycznym organizacji prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Suszu. 

We wszystkich obszarach mówić można o współpracy polegającej na wzajemnym 

wzmacnianiu się organizacji pozarządowych i jednostki samorządu w dążeniu  

do wypracowania wspólnych celów i kierunków współdziałania. 

 

 
IV.  PODSUMOWANIE 

 
Gmina Susz realizując cele Programu współpracy w 2016 roku udzielała 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizującym zadania z zakresu pożytku 

publicznego wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono dwie 

edycje konkursu ofert, w ramach których 11 organizacji oraz 1 w trybie pozakonkursowym,  

otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych istotnych z punktu widzenia 

interesu społecznego mieszkańców gminy. Jedna z organizacji zrezygnowała po podpisaniu 

umowy i ostatecznie 11 organizacji zrealizowało 15 zadań przy współfinansowaniu Gminy 

Susz. Zgodnie z zapisami Programu Gmina Susz wspierała zadania publiczne do wysokości 

80% wartości zadania. Organizacje pozarządowe wniosły znaczny wkład w realizację 

poszczególnych projektów, często kilkukrotnie zwiększając wartość zadań i zakres wsparcia. 

Z jednej strony wkładem tym było zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne 

środki finansowe oraz wkład własny osobowy w formie  wykonywania pracy wolontariuszy. 

Organizacje pozarządowe pozyskiwały także dodatkowe wsparcie finansowe  

z funduszy europejskich oraz z programów krajowych i zagranicznych na wspólne działania 

zmierzające do poprawy jakości współpracy z samorządem.  Działania Gminy (finansowe  

i pozafinansowe) ukierunkowane były w szczególności na tworzenie warunków  

do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podejmowania ciekawych  

i efektywnych inicjatyw, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów. 

Gmina Susz współpracuje z organizacjami pozarządowymi od wielu lat i na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem lokalnym. Pozytywne nastawienie, otwartość  

oraz chęć wzajemnej pomocy pozytywnie wpływają na obraz kontaktów międzysektorowych 

w naszej gminie. 


