Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy gminy
Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Miłakowo, maj 2018 rok

Projekt rocznego programu współpracy gminy Miłakowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok został poddany konsultacjom społecznym na zasadach określonych w Uchwale
Nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Program na rok
2017 przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Miłakowie Nr XXVI/175/2016 z dnia
29 grudnia 2016 roku. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego nr PN4131.29/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku stwierdzono nieważność
uchwały. Obowiązujący Program współpracy przyjęto Uchwała Rady Miejskiej w
Miłakowie nr XXVIII/198/2017 dnia 28 marca 2017 roku

Głównym celem programu było:
 umocnienie lokalnych działań i inicjatyw na rzecz pełniejszego zaspokojenia
potrzeb mieszkańców gminy,
Realizacja programu przyczyniła się do:
 upowszechniania partnerskiego modelu współpracy obywateli z administracja
publiczną.
Formy współpracy
Zakres współpracy Gminy Miłakowo z podmiotami Programu obejmuje zarówno
finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy.
Do finansowych form współpracy zaliczyć należy:
 wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
Pozafinansowe formy współpracy można podzielić na:
 informacyjną,
 organizacyjną,
 szkoleniową.

Plan finansowy
Środki finansowe na realizację programu współpracy zostały zaplanowane
w budżecie Gminy Miłakowo na rok 2017 w wysokości 62 000 zł
Plan finansowy był zgodny z celami priorytetowymi przyjętymi przez Radę Miejską
w Miłakowie w obrębie poszczególnych obszarów współpracy.
Program przewidywała realizację zadań w zakresie:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
2. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Finansowe formy współpracy
Zgodnie z zapisami Programu zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpiło
w przewidzianym ustawą trybie otwartego konkursu ofert. W roku 2017 ogłoszono
1 konkurs:
I Otwarty Konkurs Ofert.
Konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miłakowa nr 27/2017 z dnia
05.04.2017 roku na realizację następujących zadań:
1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
2. ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 11 ofert. W wyniku postępowania
konkursowego wyłoniono 7 organizacji z którymi podpisano umowy na realizację
zadań. Rozstrzygniecie I Otwartego konkursu ofert zostało ogłoszone Zarządzaniem
Burmistrza Miłakowa nr 42/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

Zbiorcze zestawienie organizacji pozarządowych (wraz ze wskazaniem kwoty
otrzymanej i wykorzystanej dotacji), które otrzymały środki finansowe
na wykonanie zadań publicznych w ramach otwartego Konkursu Ofert:
L.p. Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1

„Organizacja VI
rodzinnego rajdu
rowerowego”
Organizacja zawodów
wędkarskich

1 500 zł

Organizacja konkursu
biblijnego

700 zł

700 zł

Organizacja Obchodów
Dnia Dziecka
Organizacja warsztatów
zajęciowych Decoupage

2 500 zł

2 500 zł

300 zł

300 zł

2

3

4
5

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej w
Miłakowie
Stowarzyszenie
Miłośników Jeziora
Mildzie w Miłakowie
Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej w
Miłakowie
Stowarzyszenie IKE
Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej w

700 zł

Kwota
wykorzystanej
dotacji zgodnie
z
przeznaczeniem
1 500 zł

700 zł

6

7

8

Miłakowie
Stowarzyszenie
Miłośników Jeziora
Mildzie w Miłakowie
Stowarzyszenie
Symbioza

10

Stowarzyszenie
Symbioza
Warmińsko –
Mazurski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
w Olsztynie
TPS-Boguchwały

11

OSP Miłakowo

9

Organizacja konkursu
fotograficznego

2 000 zł

2 000 zł

Wydanie i opracowanie
biuletynu
informacyjnego o
Gminie Miłakowo
Organizacja warsztatów
wikliniarskich
Prowadzenie
nieodpłatnej
wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego w
Morągu
„Szkolenie sportowe dla
minimum dwóch grup
wiekowych oraz
organizacja i
uczestnictwo w
zawodach sportowych

5 000 zł

5 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

3 000zł

3 000 zł

15 070 zł

15 070 zł

Udział w mistrzostwach
Polski w ratownictwie
wodnym i powodziowym

3 000 zł (błędnie
przekazano kwotę
3500 zł co
zweryfikowano i
zgodnie z aneksem
zwrócono 500 zł)
35 770 zł

3 000 zł

SUMA

35 770 zł

Uszczegółowienie do pkt.11.
Umowa nr 5/2017 zawarta z OSP w Miłakowie w dniu 22.05.2017 roku na realizację zadania
„Udział w mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym i powodziowym” zawierała omyłkę
pisarską - błędną kwotę dofinansowania (3500 zł). Kwota ta została przekazana na rachunek
OSP w Miłakowie. Po weryfikacji dokumentów skorygowano Aneksem nr 1 z dnia 23.06.217
roku do Umowy nr 5/2017 z dnia 22.5.2017 roku wartość Umowy. Kwota 500 zł została
zwrócona przez OSP w Miłakowie na rachunek Gminy Miłakowo.

Dotacja przyznana w trybie art. 19 a
W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wpłynęły dwie oferty. W toku postępowania wyłoniono 1 organizację pozarządową z
którą podpisano Umowę na realizację zadania.
Zbiorcze zestawienie organizacji pozarządowych (wraz ze wskazaniem kwoty
otrzymanej i wykorzystanej dotacji), które otrzymały środki finansowe
na wykonanie zadań publicznych w trybie art. 19a.
L.p. Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej

Kwota

pozarządowej

1

Stowarzyszenie
Symbioza
SUMA

dotacji

„Organizacja rajdu
nordic walking”

500 zł

wykorzystanej
dotacji zgodnie
z
przeznaczeniem
500 zł

500 zł

500 zł

Pozafinansowe formy współpracy
Gmina Miłakowo realizowała również Program Współpracy w 2015 roku poprzez
stosowanie pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer:
1. Informacyjną, poprzez:
 Udostępnianie informacji bieżących na stronie BIP Miłakowo oraz






stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miłakowie,
Informowanie o tworzeniu nowych aktów normatywnych i ich
konsultowanie,
Udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników
Urzędu Miejskiego wg ich kompetencji,
Udostępnianie strony internetowej gminy organizacjom w celu
zamieszczenia informacji na wniosek organizacji,
Informowanie o ogłoszeniach konkursów ofert na realizacje zadań
publicznych,
Przeprowadzanie spotkań informacyjnych.

2. Organizacyjna, poprzez:
 Współorganizowanie imprez przygotowanych przez organizacje,
 Obejmowanie patronatem imprez organizowanych przez organizacje,
3. Doradczą, poprzez:
 Organizację spotkań doradczych m.in. z przedstawicielami CWOP w



Ostródzie,
Pomoc w prawidłowym wypełnieniu dokumentów i deklaracji,
Pomoc w znalezieniu informacji o możliwościach pozyskania funduszy z
innych źródeł.

Sporządzała: Aneta Gołębiewska – Kądziela – pełnomocnik burmistrza ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Miłakowo, dnia 25.05.2018 roku

