SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY DĄBRÓWNO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2018

Dąbrówno, maj 2019

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi to roczny program
określający zakres współdziałania samorządu lokalnego z działającymi na terenie Gminy Dąbrówno
organizacjami pozarządowymi. Program ten obejmuje cel główny i cele szczegółowe, zasady
współpracy, formy współpracy, podmioty współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres
realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu , sposób oceny
realizacji programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych.
Coroczne uchwalenie programu poprzedzone jest konsultacjami społecznymi. Po przeprowadzeniu
konsultacji z sektorem pozarządowym Rada Gminy Dąbrówno w dniu 30 listopada 2017 r. przyjęła
Uchwałą Nr XLI/242/17 „Roczny program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Konsultacje przeprowadzono
na podstawie uchwały Nr V/39/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrówno.
Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe
1. Cel główny
Celem nadrzędnym programu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez podnoszenie
poziomu ich życia.
2. Cele szczegółowe:
a) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy, poprzez umocnienie
lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla powstania inicjatyw.
b) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
c) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie.
d) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.
Rozdział III. Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o następujące zasady:
a) zasada suwerenności stron, która daje stronom prawo do niezależności i odrębności w
samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań,
b) zasada partnerstwa realizowana w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania
sposobów ich rozwiązywania, definiowania zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie
ich wykonania,
c) zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu gminy i organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych,
d) zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jako
udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach
współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.
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Rozdział IV. Formy współpracy
1. Współpraca o charakterze finansowym zakładała 3 możliwe formy:
a) zlecenie realizacji zadania publicznego w postaci powierzenia wykonania zadania publicznego
lub wspierania zadań publicznych,
b) realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
c) zlecanie realizacji zadań, na warunkach określonych w art.19 a ustawy o pożytku publicznym.
W ramach współpracy finansowej dotację w formie wsparcia otrzymały w 2018 r. następujące
organizacje:
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta, który
uzyskał dotację

Przyznana kwota
dotacji (w zł)

1.

Wspieranie edukacji poprzez pomoc Fundacja
Rozwoju
stypendialną
Regionu Łukta

13 000,00

2.

Dowóz
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Gminy
Dąbrówno do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego
w
Ostródzie

28 000,00

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w
Ostródzie

Gmina Dąbrówno w 2018 r. w ramach współpracy finansowej udzieliła dwóch pożyczek organizacjom
pozarządowym na realizację grantów otrzymanych ze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.
Pożyczki otrzymały:
a) Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno-Nasze Miejsce na Ziemi w kwocie 49 800,00
zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu Stowarzyszenie zagospodarowało nabrzeże jeziora Dąbrowa
Wielka tworząc miejsce ogólnodostępnej rekreacji pod nazwą Zakątek nad Dąbrową.
b) Ochotnicza Straż Pożarna w Saminie w kwocie 49 800,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu
Stowarzyszenie zagospodarowało nabrzeże jeziora Piekiełko w Saminie tworząc miejsce
ogólnodostępnej rekreacji pod nazwą Piekielny Zakątek.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Współpraca o charakterze pozafinansowym przewidywała:
konsultowanie projektów aktów normatywnych,
udzielanie informacji o innych źródłach finansowania,
udzielanie organizacjom rekomendacji,
udostępnianie obiektów gminnych,
udostępnianie pomieszczeń lub urządzeń teleinformatycznych,
promowanie działalności organizacji pozarządowych,
obejmowanie inicjatyw honorowym patronatem Wójta,
wspólne działania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych,
promowanie i reklamowanie realizowanych projektów,
włączenie organizacji pozarządowych w działania promocyjne Gminy.
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Zgodnie z ww. założeniami Programu w 2018 r. współpraca pozafinansowa polegała na:
- przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów normatywnych z podmiotami Programu,
- pomocy organizacjom w dotarciu do informacji dotyczącej poza gminnych źródeł finansowania,
zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego oraz funduszy celowych,
- Gmina zawarła z dwiema organizacjami, tj. Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Dąbrówno –
Nasze Miejsce na Ziemi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Saminie, porozumienia dotyczące
współpracy przy realizacji grantów zewnętrznych dzięki czemu mogły one uzyskać dofinansowanie
zewnętrzne,
- 4 organizacje, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”,
Stowarzyszenie Praw Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy
Dąbrówno – Nasze Miejsce na Ziemi, Dąbrowieńskie Stowarzyszenie Wędkarsko-Ekologiczne,
w celu funkcjonowania biur nieodpłatnie korzystały z pomieszczeń znajdujących się w zasobach
gminy, organizacje nieodpłatnie korzystały również z sali konferencyjnej Gminnego Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, w której organizowały walne zebrania oraz spotkania
robocze,
- Gmina promowała działania organizacji poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej
www.dabrowno.pl oraz w mediach społecznościowych, w których Gmina posiada soje konto
(faceboook),
- reklamowane i promowane były projekty realizowane przez organizacje,
- organizacje zapraszane były do udziału w imprezach promujących Gminę, organizowały one swoje
stoiska na Dni Dąbrówna oraz dożynki powiatowe w Ostródzie.
Rozdział V. Priorytetowe zadania publiczne
Program na rok 2018 obejmował priorytetowe zadania w sferze edukacji, oświaty i wychowania,
które miały na celu:
a) dowóz uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
b) wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną.
Rozdział VI. Okres realizacji programu
Program był realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Rozdział VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
Na realizację Programu w roku budżetowym 2018 Gmina Dąbrówno przeznaczyła środki finansowe
w wysokości 41 000,00 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane.
Obie organizacje, które uzyskały dotację w 2018 roku złożyły sprawozdanie z realizacji
zadania publicznego z zachowaniem terminu. Po dokonaniu rozliczeń do zwrotu części dotacji zostało
wezwane:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Kwota
zwrotu wynosiła 3 200,40 zł. Przyczyną zwrotu było przekroczenie procentowego udziału dotacji
w całkowitych kosztach zadania publicznego.
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Rozdział VIII. Sposób oceny realizacji Programu
W rocznym Programie ustalono następujące mierniki oceny realizacji:
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach
Liczba umów zawartych w formie wsparcia i w
formie powierzenia
Liczba organizacji korzystających z dotacji po raz
pierwszy
Liczba osób, które były adresatami różnych
działań publicznych
Wysokość środków finansowych przeznaczonych
z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych
Liczba form i rodzaje współpracy Gminy z
organizacjami o charakterze pozafinansowym

2
2
0
50
41 000,00 zł
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Rozdział IX. Tryb powoływania i działania komisji konkursowych
1. W 2018 r. ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert:
a) I konkurs został ogłoszony 23 stycznia 2018 r. Dotyczył zadania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Ostródzie. Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Oceny oferty dokonała komisja
w składzie:
Dorota Szczurowska – Przewodnicząca Komisji
Jacek Poteć – Członek Komisji
Joanna Karpińska – Członek Komisji
Wyniki konkursu został ogłoszone 14 lutego 2018 r.
b) II konkurs został ogłoszony 22 marca 2018 r. Dotyczył zadania pn. „Wspieranie edukacji
poprzez pomoc stypendialną". Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Oceny oferty dokonała komisja
w składzie:
Dorota Szczurowska – Przewodnicząca Komisji
Maria Szczepańska – Członek Komisji
Daniel Drobisz – Członek Komisji
Wyniki konkursu został ogłoszone 20 kwietnia 2018 r.
Informacje o konkursach były zamieszczane:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,,
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy www.dabrowno.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Rozdział X. Podsumowanie i ocena
Współpraca Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. odbywała się w obszarach
przyjętych w Programie. Program został zrealizowany w przyjętym zakresie. Wszystkie przewidziane
w Programie zadania priorytetowe były realizowane i odpowiadały potrzebom społeczności Gminy
Dąbrówno.
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