
S P R A W O Z D A N I E  
 

z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. 
 
 Na podstawie z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Lubomino uchwałą Nr XVIII/122/2016 z dnia 14 
grudnia 2016 r. uchwaliła Roczny program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 
Art. 5a ust. 3 w/w ustawy nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia Radzie Gminy 
Lubomino sprawozdania z realizacji Programu. 
 

Celem głównym Programu  było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a 
organizacjami w środowisku lokalnym, polegającego na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców oraz kształtowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego świadomego 
problemów istotnych dla właściwego funkcjonowania wspólnoty lokalnej.  
 
Cele szczegółowe Programu obejmowały: budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
umacnianie w świadomości mieszkańców gminy poczucia odpowiedzialności za wspólnotę 
lokalną , swoje otoczenie i tradycje, zapewnienie udziału organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, 
integrację na rzecz realizacji zadań publicznych , umacnianie lokalnych działań , stwarzanie 
warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej 
oraz racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.  
 
Współpraca Gminy Lubomino z organizacjami  odbywała się w formie finansowej poprzez 
udzielane dotacje oraz w formie pozafinansowej , przy zachowaniu zasad: pomocniczości , 
partnerstwa, suwerenności stron , efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności . 
 Obszar współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmował sferę zadań 
publicznych określonych w Programie.  
 

W roku 2017 na realizację zadań zawartych w Programie dotacje zostały udzielone n/w 
organizacjom: 
 
Zadanie : Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych , rekreacyjno – 
sportowych i rozrywkowych 
 

1. Stowarzyszenie „KREATYWNA - WOLNICA” w Wolnicy  
Tytuł zadania: „XVI Święto Warmińskiej Wsi”. 

        Projekt polegał na organizacji imprezy kulturalno - rozrywkowej przybliżającej historię 
i dziedzictwo kulturowe i regionalne regionu.  
Kwota dotacji: 5000,00 zł 
Środki wykorzystane: 4984,92 zł 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: obsługę techniczną 
(oświetlenie , nagłośnienie), usługę konferansjerską, materiały promocyjne, 
wynagrodzenia artystów, zakup nagród i  artykułów spożywczych.  

 
2. Stowarzyszenie „NASZE-MARZENIA”  w Lubominie 

 Tytuł zadania : „Festyn Św. Małgorzaty w Rogiedlach” . 



Cykliczna impreza organizowana na placu wiejskim w Rogiedlach mająca na celu 
integrację lokalnej społeczności , wzmacnianie więzi społecznych oraz rozwój 
zaangażowania mieszkańców gminy w aktywność kulturalną.  
Kwota dotacji: 3020,00 zł 
Środki wykorzystane: 3020,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: honorarium za oprawę 
muzyczną , wynagrodzenie artystów, zakup naczyń jednorazowych, artykułów 
spożywczych , wykonanie artykułów promocyjnych. 
 
Tytuł zadania: „Wydarzenia kulturalne – Lubomino 2017.” 
Przedsięwzięcie polegające na organizacji wydarzeń kulturalnych : występ zespołu 
muzycznego (covery przebojów polskich i zagranicznych), występ artystyczny wokalisty 
(utwory poetyckie, satyryczne), występ grupy kabaretowej , spektakl teatralny. 
Kwota dotacji: 10100,00 zł 
Środki wykorzystane: 9900,00 zł 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: honorarium artystów, 
wynajem sali, opłatę ZAIKS, usługa nagłośnienia. 
 
Tytuł zadania: „IV Letni Dzień Pieroga.” 
Wielopokoleniowy piknik integracyjny dla całej społeczności gminy. Impreza oparta na 
sztuce kulinariów . Konkursy kulinarne, degustacje, występy artystyczne.  
Kwota dotacji: 4020,00 zł 
Środki wykorzystane: 4020,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: materiały promocyjne, usługę 
nagłośnienia, wynajem toalet, zakup nagród, zakup naczyń  jednorazowych. 
 

3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie 
Tytuł zadania: „Majówka DISCO POLO i seminarium z MMA” 
„Majówka” – impreza integracyjna , rozrywkowa. Występy artystyczne zespołów 
DISCO POLO, zabawa taneczna, degustacje, animacje dla dzieci. Seminarium z MMA – 
projekt sportowy dla miłośników sztuki walki, którą poprowadził zawodowy zawodnik 
MMA.  
Kwota dotacji: 13360,00 zł 
Środki wykorzystane: 13360,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: honorarium artystów i 
prowadzącego seminarium, wykonanie materiałów promocyjnych. 
 

4. Stowarzyszenie Wiejskie GOSPOSIA w Wilczkowie 
Tytuł zadania: „Wilczkowo – na wesoło”. 
Projekt złożony z dwóch etapów: Wilczkowo na wesoło  łączący obchody Dnia Matki, 
Dziecka i Noc Świętojańską- konkurencje sportowe , konkursy z nagrodami, degustacje, 
animacje dla dzieci, występy artystyczne i Święto Pieczonego Ziemniaka – impreza 
integracyjna przy ognisku. 
Kwota dotacji: 6000,00 zł 
Środki wykorzystane: 5855,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: usługę nagłośnienia, 
wynagrodzenie wykonawców, zakup artykułów spożywczych, zakup nagród, usługę 
animatora dla dzieci. 
 

 



Zadanie : Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci młodzieży i 
całej społeczności Gminy Lubomino 
 

1. Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Lubominie 
Tytuł zadania: „RUSZ się – zawody sportowe dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców Gminy Lubomino”. 
 Cykl imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych w ciągu roku : zawody 
sprawnościowe dla najmłodszych, biegi przełajowe, turnieje piłki nożnej, siatkowej, 
zawody lekkoatletyczne , zawody sportowe podczas festynu rodzinnego. 
Kwota dotacji: 13000,00 zł 
Środki wykorzystane: 8771,14 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: zakup nagród rzeczowych, 
koszty transportu, opłaty bankowe, zakup artykułów spożywczych, wyposażenie 
apteczki. 
 

2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie 
Tytuł zadania: „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” 
Cykl imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych w ciągu roku: turnieje piłki 
nożnej i siatkowej, turniej brydżowy, , „Turbo Kozak”, turniej nocny na Orliku, 
spartakiada sportowa. 
Kwota dotacji: 23000,00 zł 
Środki wykorzystane: 21276,76 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: koszty transportu, zakupu 
nagród, wynagrodzenie sędziów, ubezpieczenie NNW, wynajem lokalu, koszty obsługi 
muzycznej, koszty wykonania materiałów promocyjnych.  

 
Zadanie : Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Lubomino 
 

1. Stowarzyszenie „NASZE MARZENIA” w Lubominie 
Tytuł zadania: „Ferie z uśmiechem” 
Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych , w tym: 
zajęcia sportowo – rekreacyjne, wyjazd na basen, warsztaty plastyczno – techniczne, 
kulinarne, bal karnawałowy.  
Kwota dotacji: 2750,00 zł 
Środki wykorzystane: 2500,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: zakup biletów na basen, zakup 
artykułów spożywczych i plastycznych, transport.  

 
2. Stowarzyszenie „KREATYWNA-WOLNICA” w Wolnicy 

Tytuł zadania: „II warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży” 
Organizacja  spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży . Organizacja czasu wolnego 
poprzez pracę twórczą, gry i zabawy na świeżym powietrzu, warsztaty plenerowe, 
wystawa prac. 
Kwota dotacji: 6000,00 zł 
Środki wykorzystane: 5995,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: wynagrodzenie prowadzącego 
warsztaty, zakup materiałów  i narzędzi, wypał prac. 
 
 

 



3. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie 
Tytuł zadania: „Wyjazd młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Lubomina do Niemiec na 
Międzynarodowy Turniej Piłkarski organizowany przez VfB Lingen”. 
Udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Gminy Lubomino w pięciodniowym 
corocznym międzynarodowym turnieju piłkarskim w Niemczech. W programie turnieju  
rozgrywki sportowe pomiędzy drużynami z różnych krajów , zwiedzanie, zajęcia 
rekreacyjne.  
Kwota dotacji: 8200,00 zł 
Środki wykorzystane: 8200,00 zł. 
Koszty poniesione na realizację zadania stanowiły m.in.: wyżywienie, transport, 
ubezpieczenie zawodników, sprzęt sportowy. 

 
Współpraca pozafinansowa pomiędzy Gmina Lubomino a organizacjami  pozarządowymi 
odbywała się m.in. poprzez:  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 
działalności , konsultowanie z podmiotami programu odpowiednio do zakresu ich działalności, 
udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł 
niż dotacja Gminy, umieszczanie informacji o organizacjach i ich ciekawych                                 
inicjatywach na stronie  internetowej gminy oraz  promocję działalności podmiotów 
uczestniczących w realizacji programu.   
 
Realizacja Programu została oceniona wg mierników  tj: 

1) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy dla organizacji 
pozarządowych – 99 500,00 zł , 

2) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych – 
11, 

3) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi – 11. 
4) udzielona kwota dotacji ogółem – 94450,00 zł, 
5) wysokość kwoty dotacji udzielonej na poszczególne zadania priorytetowe : 

            - Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych , rekreacyjno –     
sportowych i rozrywkowych – 41500,00 zł, 

            -  Krzewienie kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci młodzieży i całej 
społeczności Gminy Lubomino – 36000,00 zł, 

            -  Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino            
- 16950,00 zł, 

6)  wysokość własnego wkładu finansowego organizacji pozarządowych – 10805,66,00 zł, 
7)  wysokość kwoty dotacji zwróconej w wyniku rozliczenia realizacji zadań publicznych – 

6567,18 zł.  
 
 
Organizacje pozarządowe zrealizowały zaplanowane zadania i  złożyły stosowne sprawozdania.  
Zarówno cel główny jak i zakładane cele szczegółowe zostały osiągnięte.  
 Wg powyższego PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMINO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. został zrealizowany. 
 
 
 
 
Sporządził: 
Dorota Dunio 
 


