SPRAWOZDANIE
z realizacji „Rocznego Programu Współpracy
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,
z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Łukta, na 2014 rok”

Łukta, 9 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zpóźn. zm.), zwanej dalej
„Ustawą” oraz

§ 8 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Łukta z dnia

29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Łukta, na 2014
rok”, Wójt Gminy Łukta przedkłada Radzie Gminy Łukta sprawozdanie z realizacji Rocznego
Programu Współpracy na 2014 rok.

1. Roczny

Program

Współpracy

na

2014

rok

został

przyjęty

Uchwałą

Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Łukta z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia

„Rocznego

pozarządowymi i innymi

Programu

Współpracy

Gminy Łukta z organizacjami

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Łukta, na 2014
rok”.
2. Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy, współpraca Gminy Łukta miała
charakter finansowy i pozafinansowy.
3. Współpraca finansowa realizowana była poprzez wspieranie zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Dla realizacji współpracy finansowej w budżecie Gminy Łukta na rok 2014
zabezpieczono kwotę 72 600,00 zł.
5. Zlecenie zadań wymienionych w programie nastąpiło w drodze 1 otwartego konkursu
ofert.
6. W wyniku Otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta
Gminy Łukta z dnia 20 stycznia 2014 r. udzielono dotacje 4 organizacjom
pozarządowym na realizację następujących zadań publicznych:
1) „Tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w Łukcie” - dotację w wysokości 39 000,00 zł
otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie w formie
wsparcia zadania.
2) „Tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w Ględach” -

w dotację w wysokości

13 500,00 zł otrzymał Klub Sportowy „JASTRZĄB” Ględy w Ględach w formie
wsparcia zadania.

3) „Świadczenie pomocy społecznej dla ubogich poprzez zbiórkę i wydawanie odzieży oraz
sprzętu gospodarstwa domowego oraz prowadzenie nieodpłatnej Wypożyczalni Sprzętu
Rehabilitacyjnego”- dotację w wysokości 3 000,00 zł otrzymał Polski Czerwony
Krzyżem Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie w formie wsparcia
zadania.
4) „Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez
działalność

szkoleniową,

informacyjną,

doradczą związaną z

realizacją zadań

wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn.
24 kwietnia 2003 r., na terenie Gminy Łukta” - dotację w wysokości 2 000,00 zł
otrzymało

Centrum

Wspierania

Organizacji Pozarządowych

i

Inicjatyw

Obywatelskich z siedzibą w Zwierzewie w formie wsparcia zadania.
7. Na zadanie publiczne pn. „Utrzymanie i konserwacja szlaków pieszo-rowerowych
w Gminie Łukta” nie złożono żadnej oferty i nie udzielono dotacji.
8. W trybie art. 19a Ustawy (tryb „małych zleceń”) wpłynęły 2 oferty , które uznano za
celowe. Łączna kwota środków finansowych przekazana na realizację projektów
wyniosła 12 000,00 zł, z czego:
1) Dotację na zadanie „Utrzymanie bazy sportowej w Łukcie” w wysokości 10 000,00 zł
otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie w formie
wsparcia zadania.
2) Dotację na zadanie „Udział zawodników Klubu Sportowego ,JASTRZĄB4’ Ględy
w wyjazdowych meczach piłki nożnej” - w wysokości 2 000,00 zł otrzymał Klub
Sportowy „JASTRZĄB” Ględy w Ględach w formie wsparcia zadania.
9. Z żadną z organizacji pozarządowych nie rozwiązano umowy o wsparcie realizacji
zadania publicznego.
10. Wszystkie organizacje pozarządowe złożyły w terminie sprawozdania z realizacji
zadania publicznego.
11. Współpraca pozafinansowa realizowana była poprzez:
1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach.
2) Prowadzenie

działalności

doradczej

związanej

z

funkcjonowaniem

organizacji

pozarządowych.
3) Aktywizację organizacji pozarządowych poprzez propagowanie inicjatyw i możliwości
rozwoju podmiotów trzeciego sektora.
4) Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy

Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Łukta na 2015 rok, które odbyły się
w okresie od 03.10.2014 r. do 17.10.2014 r.
5) Aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej Gminy www.iukta.com.pi
w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
htt p://b ir>.warm ia.ni ażury.p 1/Iukta gmina wiejska/'
z organizacjami

pozarządowymi”, gdzie

w

publikowano

zakładce
ogłoszenia

„Współpraca
kierowane

do

podmiotów Współpracy.
6) Popularyzację organizacji, w tym uaktualnianie wykazu organizacji pozarządowych
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz internetowej Gminy Łukta.
12. Współdziałanie

z

organizacjami

pozarządowymi

odbywało

się na zasadach

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
13. Realizacja zadań publicznych została oceniona pozytywnie pod względem formalnym
i merytorycznym, jak również pod kątem efektywności, terminowości, rzetelności
i jakości wykonania zaplanowanych przedsięwzięć, pod kątem prawidłowości
wykorzystania środków publicznych oraz zgodności z celem Rocznego Programu
Współpracy ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb społecznych w sposób
skuteczny i efektywny.

Łukta
~‘=FCóbert Malinowski

Sporządziła:
Anna Morenc-Sulewska
09.04.2015 r.

