SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPdLPRACY GMINY LUBOMINO Z

ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I PODMIOTAMI, O KToRYCH MOWA W
ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA 2OO3 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2018 R.
Na podstawie art.5 a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poz),tku
publicznego i o wolontariacie Rada Cminy Lubomino uchwalq Nr XXIV/166/2017 z dnia 1'7
listopada 2017 r uchwalila:
,,Roczny program wsp6lpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarz4do*ymi oraz
z podmiotami wymie[ionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnosci poZytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018.',
zwany dalej - programem
Art. 5a ust. 3 w/w ustawy naklada na W6jta Gminy Lubomino obowi4zek przedlo2enia
Radzie Gminy Lubomino sprawozdania z realizacji Programu.

Celem gl6wnym Programu bylo budowanie partnetstwa pomiQdzy Gminq
a organizacjami pozarz4dowymi w Srodowisku lokalnym, polegaj4cego na rozpoznawaniu
izaspokajaniu potrzeb mieszkafc6w omz ksztaltowaniu akty,wnego spoleczeistwa
obl,rvatelskiego Swiadomego problem6w istotnych dla wlasciwego funkcjonowania wsp6lnoty
lokalnej.

Cele szczeg6lowe Programu obejmowaly: budowanie spoleczeistwa obywatelskiego
poprzez umacnianie w swiadomoSci mieszkanc6w gminy poczucia odpowiedzialnoSci za
wsp6lnotg lokaln4, swoje otoczerie i tradycje, zapewnienie udzialu organizacji pozarz4dowych
oraz podmiot6w prowadz4cych dzialalno66 pozltku publicznego
realizacji zadari
publicznych, integracj g na aecz rcalizacji zadan publicznych, umacnianie lokalnych dzialan ,
stwarzanie warunl<6w do powstania inicjatyw i struktur funlcjonujqcych na rzecz spolecznosci
lokalnej oraz racjonalne wykozystanie publicznych Srodk6w fi nansowych.
Wsp6lpraca Gminy Lubomino z organizacjami pozarz4dowymi odblvala sig w formie
finansowej poprzez udzielane dotacje or^z w fotmie pozafinansowej, przy zachowaniu zasad:
pomocniczosci, partnerstwa, suwercnnoSci stro[, efekt]amoici oraz uczciwej konkurencji
ijawnoSci .
Obszar wsp6lpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarz4dowymi obejmowal sferq
3 Tadan publicznych okreSlonych w Programie.
W roku 2018 na realizacjg zadai, zawartych w Programie dotacje zostaly udzielone rLlw
organizacjom pozarz4dowym:

w

i

wsprilorganizacjr imprez i przedsigwzigd kulturalnych,
rekreacyjno - sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych,'

Zadanie: Organizacja

1.

Stowarzyszenie,NASZE-MARZENIA,' w Lubominie
Tytul zadania: ,,Ferie - 20t8, Wydarzenia kulturalne - Lubomino 2018, V letni
Rodzintry Dziefi Pieroga, Odpust Sw. Malgorzaty rr Rogiedlach".
Ferie 2018-wyjazd dzieci do KrQgielni, do Figlolandii

Odpust Sw. Malgorzaty w Rogiedlach - Cykliczna impreza organizowana na placu
wiejskim w Rogiedlach maj4ca na celu integracjg lokalnej spolecznodci, wzmacnianie
wigzi spolecznych oraz rozw6j zaar,gaZowuia mieszkalic6w gminy w aktJvnodi
kulturaln4.
Wydarzenia kultualne Lubomino 2018."
Przedsigwzigcie polegaj4ce na organizacji wydarzef kultwalnych : wystgp zespolu
muzycznego (covery przeboj6w polskich zagranicznych), wystgp artystyczny
wokalisty (utwory poetyckie, satyryczne), wystQp grupy kabaretowej spektakl
teatralny.
,,V Letni Dziei Pieroga."
Wielopokoleniowy piknik integracyjny dla calej spolecznoSci gminy. lmpreza oparta na
sauce kulinari6w. Konkursy kuliname, degustacje, wystQpy artystyczne.
Kwota dotacji: 19 000,00 zl
Srodki wykorzystane: 19 OOO,0O zl.
Srodki niewykorzystane:0,00 zl
Srodki zwr6cone:0,00 zl
Wklad wlasny:3 300,00 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: wynajem autokaru, zakup
bilet6w, zakup artykul6w spo2yrczych, materialy promocyjne, usfugg naglo5nienia,
wynajem toalet, zakup nagr6d,
naczyi jednorazowych, DJ-prowa&enie
imprezy, honoraria wokalist6w, zespolu muzycznego, kabaretu, wynajem zali, ZAIKS

i

,
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2,

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoly Sportowe w Lubominie
Tytul zadania: ,,Wrzesni6wka z DISCO POLO i seminarium z MMA'
,,Wrzeini6wka" - impreza integracyjna, rozrywkowa. WystQpy artystyczne zespol6w
DISCO POLO, zabawa taneczna, degustacje, animacje dla dzieci. Seminadum z MMA
- projekt sportowy dla miloSnik6w sztuki walki, kt6r4 poprowadzil zawodnik MMA.
Kwota dotacji: l6 500,00 zl
Srodki wykorzystane : 16 495 ,10 zl
Srodki niewykorzystane:4,90 zl
Srodki zw6cone:4,93 zl
Wklad wlasny: 4504,00 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: honorarium artyst6w i
prowadz4cego seminarium, wykonanie material6w promocyjnych, koszt nagdd.

Zadanie: Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji
mlodzieiy i calej spol€cznoici Gminy Lubomino

1.

i

turystyki wsrdd dzieci

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zcspoly Sportowe w Lubominie
Tytul zadania: ,,Organizacja imprez sportowo - rekreacyitrych"
Cykl imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych w ci4gu roku: tumieje pilki
noinej i siatkowej, tumiej brydzowy,,,Turbo Kozak", tumiej nocny na Orliku,
spartakiada sportowa.

Kwota
Srodki
Srodki
Srodki

dotacji: 30 000,00 zl
wykorzystane 24 254,64 zl
niewykorzystan e:5 745,36 zl
zwr6cone: 5 745,36 zl

Wklad wlasny: 4 504,00 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: koszty transportu, zakupu
nagr6d, wynagrodzenie sgdzi6w, ubezpieczenie NNW, wynajem lokalu, koszty obslugi
muzycznej , koszty wykonania material6w promocyjnych.

2.

Stowsrzyszenie Wiejskie ,,GOSPOSIA" w Wilczkowie
Tytul zedania: ,,W zdrorqrm ciele zdrowy duch,,
Wyjazdy na basen,,Na Fali" w Dobrym Miescie.
Kwota dotacji: 6 000,00 zl
Srodki wykorzystane: 6 000,00 zl
Srodki niewykorzystane:0,0O zl
Srodki zwr6cone: 0,00 zl
Wklad wlasny:675,60 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: koszty transportu, zakupu
kamet6w na basen.

Zadanie: Poprawa sprawnoici
Lubomino

l.

i umiejttno6ci w5r6d dzieci i mlodzieiy z terenu Gminy

Stowarzyszenie ,,KREATYWNA WARMIA,, w Wolnicy
Tytul zadania: ,,III ceramicztre warsztaty z Obor4 Sztuki',
Organizacja spotkaii warsztatowych dla dzieci i mlodziezy. Organizacja czasu wolnego
poprzez pracg tw6rczq gry i zabawy na Swiezym powietrzu, waNztaty plenerowe:
wystawa prac.
Kwota dotacji: 5 000,00 zl
Srodki wykorzystane:4 7OO,OO zl.
Srodki niewykorzystane:3 00,00 zl
Srodki zwr6cone: 301,00 zl
Wklad wlasny;750,00 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: wyragrodzenie prowadzqcego
wa$ztaty, zakup material6w i narzgdzi, wypal prac.

2. Gminte Zrzeszenie Ludowe

Zespoty Sportowe w Lubomitrie
Tytulzadania; ,,Wyjazd mlodzieiowej druiryny pilkarskiej z Lubomina do Niemiec
na Migdrynarodo*y Turniej Pilkarski organizowatry przez VIB Linge[".
Udzial mlodziezowej druzyny pilkarskiej z Gminy Lubomino w pigciodniowym
corocznym migdzynarodowlm tumieju pilkarskim w Niemczech. W programie tumieju
rozgrywki sportowe pomiQdzy druzynaml z r6imych kraj6w, zwiedzanie, zajgcia
rekreacyjne, sportowe.
Kwota dotacji: 8 000,00 zl
Srodki wykorzystane. 7 982,00 zl.
Srodki niewykorzystane, zwr6cone: 18,00 zl
Wklad wlasny: 2 252,00 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: wyzywienie, transport,
ubezpieczenie zawodnik6w, sprzgt sportowy.

3.

Uczniowski Klub Sportowy ,,TROPS" w Lubominie
Tytul zadania: ,,RUSZ sit - zawody sportowe dla dzieci i mlodzieiry"

Cykl imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych

w

ciqgu roku: zawody
pilki noznej,

sprawnodciowe dla najmlodszych, wiosenne biegi przelajowe, tumieje

siatkowej, zawody lekkoatletyczne.
Kwota dotacji: 9 000,00 zl
Srodki wykorzystane | 7 314,42 zl
Srodki niewykorzystane: I 685,58 zl,
Srodki zwr6cone: I 690.32 zl
Wklad wlasny: 2 935,00 zl
Koszty poniesione na realizacjg zadania stanowily m.in.: zakup nagr6d rzeczowych,
koszty tansportu, zakup artykul6w spozywczych, w)?osazenie apteczki, kos,
pielggniarki. sprzqtania- sqdziowania.

Wsp6lpraca pozafinansowa pomigdzy Gmina Lubomino a organizacjami
pozarz4dowymi odbywala sig m.in. poprzez: wzajemne informowanie sig o planowanych
kiemnkach dzialalnoSci, konsultowaoie z podmiotami prograrnu odpowiednio do zaktesu ich
dzialalnoici, umieszczanie informacji o organizacjach i ich ciekawych inicjat).wach na st.onie
intemetowej gminy oraz promocjg dzialalno6ci podmiot6w uczestnicz4cych w realizacji
progftrmu.
Realizacja Programu zostala oceniona wg miernik6w:
1) wysokoSi 6rodk6w finansowych przeznaczonych z budzetu Gminy dla organizacji
pozarz4dowych - 99 500,00 zI ,
2) liczb^ ofett zlolonych przez organizacje pozarz4dowe na realizacjg zadan publicznych

-

7,

3) liczba um6w zawartych z orgar,izz,c4arni pozarz4dowymi - 7.
4) udzielona kwota dotacji ogolem 93 500,0021,
5) wysoko56 kwoty dotacji udzielonej na poszczeg6lne zadaniapriorltetowe:
- Organizacja i wsp6lorgonizacja imprez i yzedsigwzigt kulturalnych , rekreacyjno
sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych - 35 500,00 zl,
- Krzewiehie kultury fizycznej , sportu, rekrcacji i turystyki wit6d dzieci thlodziei,

Lubomino 36 000,00 zl,
- Poprowa sprawnolci i urfiiejgttloici ||irbd dzieci i mlodzie2y

i

calej spolecznoici Gminy

z terenu Gminy

Lubomino

22 000,00 zl,

6) wysokoSi wlasnego wkladu finansowego orgarizacjipozarz4dowych -18 920,60 zl,
7) wysoko5i kwoty dotacji niewykorzystanej w wyniku realizacji zadan publicznych

-

7 753,84

zl
Organizacje pozarzqdowe tealizo\\aly zaplanowane zadania i zlo2yly sprawozdania.
Zar6wno cel gl6wny jak i zakladane cele szczeg6lowe programu zostaly osi4gniQte.

Wg

PROGRAM WSP6LPRACY GMINY LUBOMINO Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI i podmiotami, o kt6rych mowa w art.3 ust.3
POWYZSZEgO

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalnoSci poz,tku publicznego i o wolontariacie na rok
201 8 zostal zrealizowany.
Sporzqdzila:
| 7.05.2019 .

Joma Karpi6ska-Kozlik

