SPRAWOZDANIE
z realizacji „Wieloletniego 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 2010r. Nr 234, poz. 1536,
z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Łukta na lata 2014-2018”
za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

Łukta, 9 kwietnia 2015 r.

Rada Gminy Łukta uchwałą Nr XXXV/185/2013 Rady Gminy Łukta z dnia
29 listopada

2013

r.

uchwaliła

„Wieloletni

Program

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. N r 234, poz. 1536, z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Łukta na lata 20142018”, zmieniony Uchwałą N r XXXVI/192/2013 Rady Gminy Łukta z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXN/185/2013 Rady Gminy Łukta
z dnia 29 listopada 2013 r. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
terytorialnego

1118, z późn. zm.), umożliwiającego organowi samorządu

uchwalenie

wieloletniego

programu

współpracy

z organizacjami

organizacjami

pozarządowymi

pozarządowymi.
Program

został

stworzony

w

porozumieniu

z

i samorząd Gminy Łukta w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem doświadczeń
wynikających z dotychczasowej współpracy prowadzonej na podstawie rocznych programów
współpracy. Wyznacza on kierunki i nadaje ramy tej współpracy na lata 2014-2018 oraz
tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Zgodnie z założeniami § 12 ust. 3 Wieloletniego Programu Współpracy, Wójt Gminy
Łukta przedkłada Radzie Gminy Łukta sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu
Współpracy za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.
1. Osiągnięto cel główny programu współpracy tj. budowanie partnerstwa pomiędzy
gminą, a organizacjami pozarządowymi, które służy wzmacnianiu roli aktywności
obywatelskiej
wykorzystaniu

w

rozwiązywaniu

społecznej

problemów

aktywności

w

lokalnych

zaspokajaniu

oraz
potrzeb

efektywnemu
wszystkich

mieszkańców Gminy Łukta.
2. Dla realizacji współpracy finansowej w budżecie Gminy Łukta na rok 2014
zabezpieczono kwotę 72 600,00 zł.
3. W 2014 r. zrealizowano cel szczegółowy współpracy pn. wspieranie edukacji
i rozwoju intelektualnego społeczeństwa poprzez wsparcie zadania publicznego
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie wykonania zadania. Zlecenie ww. zadania publicznego nastąpiło
w drodze 1 otwartego konkursu ofert.
4. W wyniku Otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem N r 1/2014 Wójta
Gminy Łukta z dnia 13 stycznia 2014 r. udzielono dotację na realizację zadania

publicznego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Łukta
poprzez przydzielanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” - dotację
w wysokości 36 000,00 zł na okres od 04.02.2014 r. do 31.12.2016 r. otrzymała
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą w Łukcie w formie wsparcia zadania.
W roku 2014 r. Zleceniobiorca otrzymał 12 000,00 zł kwoty całej dotacji.
5. Zleceniobiorca złożył w terminie sprawozdanie z realizacji zadania publicznego za
okres od 04.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
6. Współpraca Gminy Łukta miała również charakter pozafinansowy i była realizowana
m.in. poprzez :
1) Działalność informacyjną o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach.
2) Działalność doradczą związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
3) Aktywizację organizacji pozarządowych poprzez propagowanie inicjatyw i możliwości
rozwoju podmiotów trzeciego sektora.
4) Aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej Gminy www.iukia.com.pl
w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.warmia.mazurv.pł/łukta gmina wiejska/

w

zakładce

„Współpraca

z organizacjami pozarządowymi”,
5) Popularyzację organizacji, w tym uaktualnianie wykazu organizacji pozarządowych
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Łukta.
7. Współdziałanie

z

organizacjami

pozarządowymi

odbywało

się

na

zasadach

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
8. Działania podejmowane na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy zostały
ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez pryzmat
efektywności,

terminowości,

rzetelności

i jakości

wykonania

zaplanowanych

przedsięwzięć, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz zgodności
z celem Wieloletniego Programu Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju
pomiędzy sektorem publicznym i podmiotami strefy pozarządowej.

Łukta
obert Malinowski
Sporządziła:
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09.04.2015 r.

