Sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Część I
I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Wójt Gminy Gostynin jest zobowiązany
przedłożyć najpóźniej do dnia 31 maja organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy
Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zwanego dalej Programem.
Program przyjęty został Uchwałą Nr 68/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015 r. Stanowił
on podstawę współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, poprzez określenie zasad, form współpracy oraz sfer zadań w ramach których
organizacje realizowały przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Gminy Gostynin.
Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały zostały umieszczone na stronie Urzędu Gminy Gostynin
http://www.gminagostynin.pl/.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość zgłaszania uwag i propozycji w formie tradycyjnej, a także
elektronicznej, w terminie od 23 do 29 listopada 2015 r. Do Urzędu Gminy Gostynin nie wpłynęły uwagi i opinie.

II.

Formy współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter współpracy pozafinansowej oraz finansowej i
odbywała się w oparciu o podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca pozafinansowa opisana jest w części II.
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się:
1.

W trybie otwartych konkursów ofert na:
a)

wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z
regulacjami Ustawy. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert każdorazowo zamieszczano na stronie
http://uggostynin.bip.org.pl/, i na stronie http://www.gminagostynin.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy. Zlecane zadania były tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi w
Programie, a przyjętymi do Programu w oparciu o Ustawę.

b)

powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, zgodnie z
regulacjami

Ustawy.

Ogłoszenia

o

otwartym

konkursie

ofert

zamieszczono

na

stronie

http://uggostynin.bip.org.pl/ i na stronie http://www.gminagostynin.pl/, a także na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy. Zlecane zadania były tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi w
Programie.
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Zarządzeniami Wójta Gminy Gostynin ogłoszono 4 konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W ramach
ogłaszanych konkursów powoływane były komisje konkursowe, które opiniowały złożone oferty pod względem
merytorycznym oraz rekomendowały je do dofinansowania, sfinansowania ze środków gminy Gostynin.

III. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2016 r.

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert (na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) gmina przekazała kwotę 109 600,00 zł, która została
wykorzystana w całości.

1.

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1a. Zarządzeniem Nr 1/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 19 stycznia 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących:
- przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycje, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca,
pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 70 000,00 złotych/słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Odrzucono 1 ofertę, nie spełniała wymogów formalnych.
Wójt Gminy Gostynin zarządzeniem Nr 15 z dnia 23 lutego 2016 r. rozstrzygnął konkursu ofert, w którym
dofinansował 1 ofertę w ramach realizacji zadań publicznych. Przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł.
Wymieniony w tabeli podmiot podpisał umowę oraz złożył sprawozdania z realizacji zadania.

Tabela Nr 1. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 35 000,00 zł.

L.p.

1.

Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Soleckiej

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Krzewienie tradycji i kultury wsi polskiej w
pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem
tańca.

Razem

2

Przyznana
kwota dotacji
w zł

Wykorzystana
dotacja
w%

35 000,00

100

35 000,00

100

2a. Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 24 października 2016 r. ogłoszono otwarty
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących:
- przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycje, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca,
pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 35 000,00 złotych/słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Wójt Gminy Gostynin zarządzeniem Nr 81/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
rozstrzygnął konkurs

ofert, w którym dofinansował złożoną ofertę w ramach realizacji zadań publicznych.

Przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł. Wymieniony w wykazie podmiot podpisał umowę oraz złożył
sprawozdania z realizacji zadania.
Tabela Nr 2. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 35 000,00 zł.

L.p.

1.

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Lucieniu

Przyznana
kwota dotacji
w zł

Zorganizowanie zajęć tanecznych w formie
warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu
Pieśni i Tańca Promyki Lucienia.

Razem

Wykorzystana
dotacja
w%

35 000,00

100

35 000,00

100

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym wspieranie działań
wewnętrznych i zewnętrznych stowarzyszeń abstynenckich.

2a. Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 maja 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs
ofert na zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży wywodzących
się z rodzin dysfunkcyjnych,
Przedmiotem konkursu ofert było zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych:
- konkurs obejmował zorganizowanie letnich kolonii dla 40 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat w Karkonoszach
obejmujących 12 dni.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 40 000,00 złotych/słownie:
czterdzieści tysięcy złotych.
Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.
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3a. Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 8 czerwca 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs
na zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży wywodzących się
z rodzin dysfunkcyjnych,
Przedmiotem konkursu ofert było zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych:
- konkurs obejmował zorganizowanie letnich kolonii dla 40 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat w Podlasie-Mazury
obejmujących 12 dni.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 40 000,00 złotych/słownie:
czterdzieści tysięcy złotych.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta.
Wójt Gminy Gostynin w dniu 8 lipca 2016r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert, w którym sfinansował ofertę w
ramach realizacji zadań publicznych. Przyznano dotację w wysokości 39.600,00 zł. Wymieniony w wykazie podmiot
podpisał umowę oraz złożył sprawozdania z realizacji zadania.

Tabela Nr 3. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na zorganizowanie letnich kolonii profilaktycznoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych – kwota 39 600,00 zł.

Nazwa podmiotu

L.p.

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
„Mazowsze” Płock Chorągiew
Mazowiecka 09-402 Płock, ul. Krótka
3a

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Zorganizowanie letnich kolonii
profilaktyczno-terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży wywodzących się z
rodzin dysfunkcyjnych

Razem

Przyznana
kwota
dotacji w zł

39 600,00

39 600,00

Wykorzystana
dotacja
w%

100

100

IV. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym wspieranie działań
wewnętrznych i zewnętrznych stowarzyszeń abstynenckich.

W trybie pozakonkursowym (zgodnie z art. 19 a ustawy) na realizację zadań publicznych przekazano łączną kwotę
dotacji w wysokości 33.400,00 zł (wykorzystano 33.397,00 zł). W ramach tzw. „małych grantów” złożono 4 oferty,
zawarto 4 umowy na realizację 4 zadań.
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Tabela nr 4. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym według organizacji i zadań.

Nazwa organizacji pozarządowej

Lp.

1.

2.

Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin
„Przystań Życia” , 09-500 Gostynin, ul.
Targowa 5a

Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień,
Lucień 62, 09-500 Gostynin

3.

Uczniowski Klub Sportowy „START” w
Białotarsku, Białotarsk 34, 09-500 Gostynin

4.

Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasza
Przyszłość, Białe 33, 09-500 Gostynin

5.

razem

Nazwa zadania

Wysokość
wykorzystanych
środków (zł)

Integracja Dzieci i Młodzieży z Gminy
Gostynin ze Środowiskiem
Abstynenckim - „Baw Się
Marzeniami”

6 997,00

„Zrzeszenie dzieci i młodzieży z
Gminy Gostynin ze środowiskiem
sportowym -Aktywnie Znaczy
Ciekawie”

10 000,00

„Wdrażanie dzieci i młodzieży z
Gminy Gostynin poprzez gry i
zabawy rekreacyjne celem
aktywnego spędzania wolnego
czasu”

8 200,00

„Uzależnieniom Powiedz NIE”

8 200,00

33 397,00

Tabela nr 5. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – zestawienie.
Organizacje pozarządowe
Wyszczególnienie

(w zł)
powierzanie

wspieranie

Wysokość środków finansowych przekazanych na
realizację zadań publicznych

33 400,00

0

Wysokość środków finansowych wykorzystanych
na realizację zadań publicznych

33 397,00

0

Ilość złożonych ofert

4

0

Ilość zleconych zadań

4

0

Ilość zawartych umów

4

0

V.

Realizacja zadań publicznych Gminy Gostynin

z zakresie sportu na podstawie innych

przepisów niż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.176 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Otwarte konkursy ofert odbywały się na podstawie uchwały Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego
2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
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Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu.
W ramach ogłoszonego konkursu powołano komisję konkursową, które opiniowała złożone oferty pod względem
formalnym i merytorycznym oraz rekomendowała je do dofinansowania ze środków gminy Gostynin.
Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 1 marca 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na
wsparcie zadań publicznych Gminy Gostynin dotyczących sportu.
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu dotyczących:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
oraz dorosłych mieszkańców gminy.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 75 000,00 złotych/słownie:
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, dotacja została wykorzystana w całości.
Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Dwie oferty nie spełniały wymogów merytorycznych.
Wójt Gminy Gostynin zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 16 marca 2016 r. rozstrzygnął konkurs ofert, w którym
dofinansował 4 oferty w ramach realizacji zadań publicznych. Przyznano dotację w wysokości 75 000,00 zł.
Wymienione w tabeli podmioty podpisały umowę oraz złożyły sprawozdania z realizacji zadania.

Tabela nr 6. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu – kwota
75 000,00 zł.

Lp.

Nazwa
oferenta

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Kwota
udzielonej
dotacji
w zł

1.

2.

3.

4.

5.

Uczniowski Klub Sportowy
„Zwoleń Team”,
09-500 Gostynin, Zwoleń 35

„Realizacja programu szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy w
zakresie wrotkarstwa szybkiego.”

Uczniowski Klub Sportowy
„START”, Białotarsk,
09-500 Gostynin.

„Turniejada Lekkoatletyczna w
Białotarsku.”

Klub Sportowy „Błyskawica”
Lucień”

„Fotball to jest to !”

Uczniowski Klub Sportowy
„Szkoła Lucień”

Wykorzystana
dotacja
w%

20 000,00

100

8 000,00

100

41 000,00

100

6 000,00

100

75 000,00

100

„Graj w siatkówkę ze Szkołą Lucień.”

Razem
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VI. Podsumowanie
W roku 2017 na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert (na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie) oraz małych grantów gmina
Gostynin przekazała organizacjom pozarządowym kwotę 218 000,00 zł, z której wykorzystano 217 997,00 zł.

Tabela nr 7. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2016.
(podstawa: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa o sporcie)

Dotacje - konkursy ofert
Wysokość przekazanych
środków w zł

Obszar – zakres realizacji zadania

powierzanie
Kultura,

sztuka,

ochrony

dóbr

kultury

i

Wykorzystanie
środków
w%

wspieranie

dziedzictwa

0

70 000,00

100

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w

39 600,00

0

100

0

75 000,00

100

39 600,00

145 000,00

100

33 400,00

0

99,9910

narodowego.

tym

wspieranie

działań

wewnętrznych

i

zewnętrznych

stowarzyszeń abstynenckich.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz
podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy.
razem
Małe granty
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w
tym

wspieranie

działań

wewnętrznych

i

zewnętrznych

wykorzystano

stowarzyszeń abstynenckich.

33 397,00
razem

33 400,00

0

99,9910

Dotacje - razem konkursy ofert i małe granty

73 000,00

145 000,00

99,9986

Razem dotacji udzielono na kwotę - 218 000,00 zł,
wykorzystano kwotę - 217 997,00 zł
Sporządził: M. Bulińska, K. Czerwiński
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Cześć III
Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2016 według źródeł finansowania i zasięgu.

1.

Zadania publiczne z zakresu sportu w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe.

Zgodnie z uchwałą Uchwała Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Gostynin dotacja celowa może być przeznaczona na:
1)

organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy,

2)

zakup sprzętu i strojów sportowych,

3)

finansowanie opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych,

4)

pokrycie kosztów transportu związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych,

5)

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

6)

wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

7)

pokrycie kosztów delegacji sędziowskiej.

Tabela 1.
Zadania publiczne z zakresu sportu w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe wg zasięgu i zadań.
Lp.
Nazwa
Nazwa projektu
Zasięg
Kwota
Zadanie
oferenta
projektu
udzielonej
mieszkańcy
dotacji
gminy
Gostynin
Czas realizacji projektu:
1.
Uczniowski
„Realizacja
Klub Sportowy
programu
30 osób
16.03. - 15.12.2016r.
„Zwoleń
szkolenia
lato/wiosna
20 000,00
Miejsce realizacji projektu: hala sportowa MOSiR w Gostyninie, sala gimnastyczna przy szkole
Team”,
sportowego dzieci 16 osób
09-500
i młodzieży oraz
okres
podstawowej w Zwoleniu, ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy Gostynina, stadiom MOSiR
Gostynin,
dorosłych
zimowy
Gostynin, Dybanka, Molo Płock, Wzgórze Tumskie, lodowisko w Kutnie, siłownie pod chmurką,
Zwoleń 35
mieszkańców
Zwoleń
park wodny w Kutnie
gminy w zakresie
Białotarsk
Działania:
wrotkarstwa
Emilianów
szybkiego”
Sierakówek
- organizacja otwartych zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych w dwóch grupach (g. początkująca
i g. średnio zaawansowana), zajęcia trzy razy w tygodniu)- 155 treningów,
- prezentacja umiejętności technicznych członków klubu i wewnętrzne zawody sportowe –
1.06.2016r. ,
- udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Wrotkarstwa Szybkiego – kwiecień,
maj, czerwiec, sierpień, wrzesień – Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bydgoszcz, Gostynin,
Choczewo, Chojnice, Bukowiec, Starzyno, Reskowo, Gdańsk, Grójec.
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2.

3.

Uczniowski
Klub Sportowy
„START”,
Białotarsk,
09-500
Gostynin.

Klub Sportowy
„Błyskawica”
Lucień”

„Turniejada
Lekkoatletyczna w
Białotarsku”

30 osób
8 000,00
oraz
zawodnicy
biorący
udział w
turnieju

„Fotball to jest to”

Czas realizacji projektu:
16.03. - 15.12.2016r.
Miejsce realizacji projektu:
sala gimnastyczna i boisko szkolne przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Białotarsku.
Działania:
- organizacja otwartych zajęć sportowych lekkiej atletyki oraz piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z
gminy Gostynin w dwóch grupach wiekowych: 11-13 lat (zajęcia raz w tygodniu, łącznie 30
godzin), 14-16 lat (zajęcia raz w tygodniu, łącznie 30 godzin),
- X Turniej Sztafet o Puchar Wójta (maj),
- Młodsza Liga LA (czerwiec),
- rozgrywki międzyszkolne w piłkę nożną (jesień)
- zawodnicy uczestniczyli w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych rangi powiatowej II
miejsce

70 członków
41 000,00

Czas realizacji projektu:
16.03. - 15.12.2016r.
Miejsce realizacji projektu:
boisko w miejscowości Lucień, hala sportowa przy Zespole Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w
Lucieniu, hala sportowa w Gostyninie przy ul. Polnej, boisko ze sztuczną nawierzchnią w Płocku,
boisko ORLIK w Gostyninie.
Działania:
- szkolenie - trening w zakresie piłki nożnej w kategoriach wiekowych: seniorzy (trening trzy razy
w tygodniu), juniorzy (trening dwa razy w tygodniu) i trampkarze (trening dwa razy w tygodniu),
- udział zawodników w rozgrywkach w ramach rundy wiosennej,
- mecze sparingowe,
- udział zawodników w rozgrywkach w ramach rundy jesiennej.

4.

Uczniowski
Klub Sportowy
„Szkoła
Lucień”

„Graj w siatkówkę
ze Szkołą Lucień”

30 osób
6 000,00

Czas realizacji projektu:
16.03. - 15.12.2016r.
Miejsce realizacji projektu:
sala gimnastyczna i boisko szkolne przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.
Działania:
- organizacja otwartych zajęć sportowych (siatkówka) dla dzieci i młodzieży z gminy Gostynin w
trzech grupach wiekowych: 11-13 lat (zajęcia raz w tygodniu, łącznie 40 godzin), 14-16 lat
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(zajęcia raz w tygodniu, łącznie 40 godzin), powyżej 16 lat (zajęcia raz w tygodniu, łącznie 40
godzin),
- rozegranie międzyklasowego turnieju piłki siatkowej (1 czerwca 2016r.)
- organizacja zawodów sportowych dla uczniów (wrzesień)
- udział w Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki (listopad, grudzień).

Tabela 2.
Zadania publiczne z zakresu sportu w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe wg źródeł finansowania.
Źródło
finansowania
Uczniowski Klub Sportowy
Uczniowski Klub Sportowy
Klub Sportowy „Błyskawica”
„Zwoleń Team”,
„START”, Białotarsk
Lucień”
Całość zadania
zł

Całość zadania
zł

%

Uczniowski Klub Sportowy
„Szkoła Lucień”

Całość zadania
zł

%

Całość zadania
zł

%

%

Kwota dotacji
Środki własne
w tym:

20 000,00

50,13

8 000,00

55,74

6 000,00

50,00

41 000,00

94,25

19 900,00

49,97

6 350,93

44,254

6 000,00

50,00

2 250,00

5,75

8 900,00

44,72

0,93

0,006

0,0

0,0

250,52

0,58

11 000,00

55,28

6 350,00

44,248

6 000,00

6 000,00

2 250,00

5,17

39 900,00

100

14 350,93

100

12 000,00

100

43 500,52

100

Finansowe:
Niefinansowe:
Łączny koszt
projektu

2.

Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2016 Wójta Gminy Gostynin z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016r.
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- przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, uwzględnionych w
kosztorysie realizacji zadania publicznego. Dotacja z budżetu Gminy Gostynin może być przyznana na pokrycie kosztów:
1)

wynagrodzeń: osób prowadzących zajęcia, osób zatrudnionych przy realizacji projektu, z wyłączeniem osób zatrudnionych na etatach;

2)

zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług potrzebnych do realizacji zadań;

3)

zakupu materiałów biurowych (materiały papiernicze, piśmiennicze, tonery do drukarki, atrament do drukarki, płyty CD, itp.) – w ilości określonej w ofercie i
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami zadania;

4)

ubezpieczeń, z wyłączeniem majątkowych;

5)

opracowania, druku i dystrybucji materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z realizacją zadania;

6)

kosztów dojazdu i zakwaterowania - noclegów osób biorących udział w realizacji zadania;

7)

wyżywienia (bez używek);

8)

eksploatacji - wynajmu obiektów i pomieszczeń lub ich części bezpośrednio związanej z realizacją zadania oraz kosztów eksploatacji pomieszczeń (wraz z
mediami), w części zaangażowanej do realizacji zadania (z wyłączeniem remontów i napraw).

Tabela 3.
Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe wg zasięgu.
Lp.
Nazwa
Nazwa projektu
Zasięg projektu
Kwota udzielonej dotacji
organizacji
mieszkańcy gminy
Gostynin
1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi

Krzewienie tradycji kultury wsi polskiej w

Soleckiej

pieśni i tańcu ze szczególnym

67 osób

35 000,00 zł

70 osób

35 000,00 zł

uwzględnieniem nauki tańca
2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w

„Zorganizowanie zajęć tanecznych w

Lucieniu

formie warsztatów dla członków
Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca
Promyki Lucienia”

Tabela 4.
Zadania publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016r. realizowane przez NGO wg źródeł finansowania
Źródło
finansowania

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Soleckiej
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Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Lucieniu

Całość zadania
zł

Całość zadania
zł

%

%

Kwota dotacji
35 000,00

87,94

35 000,00

90,00

4 800,00

12,06

3 500,00

10,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Niefinansowe:

4 800,00

12,06

3 500,00

10,00

Łączny koszt projektu

39 800,00

100,00

3 850,00

100,00

Środki własne
w tym:
Finansowe:

3.

Zadania publiczne zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym wspieranie działań wewnętrznych i zewnętrznych stowarzyszeń realizowane przez
organizacje pozarządowe w roku 2016.

Zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych
Miejsce Augustów. Kwota dotacji 39 600,00. Okres 11.07.2016 r. do 30.08.2016 r. Organizator Chorągiew Mazowiecka ZHP. Liczba uczestników – 40 dzieci w wieku
7-16 lat.
sporządził: M. Bulińska

zatwierdził
Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński
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