SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY MŁYNARY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO ZA ROK 2015

Młynary 2016

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XLIV/302/2014 Rady
Miejskiej w Młynarach z dnia 13.11.2014 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta
i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jst sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Miasta i Gminy Młynary w realizacji jego zadań.
Miasto i Gmina Młynary współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację zadań
publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować
je skuteczniej i efektywniej. Oprócz zlecania realizacji priorytetowych zadań publicznych Miasta
i Gminy Młynary podejmuje również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
opisywane są corocznie w Rocznym Programie Współpracy Miasta i Gminy Młynary
z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą
udział

we

współtworzeniu

rocznego

programu

współpracy,

uczestnicząc

w

lepszym

identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz zgłaszając swoje propozycje. Dzięki
temu z roku na rok program współpracy jest bogatszy o coraz to nowsze możliwości podejmowania
współpracy.
Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Młynary.
Organizacje zarejestrowane w latach 2012-2015
Rok
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Łącznie w roku

Fundacje

Stow. KRS

Kluby Sportowe
i UK

2012

1

16

4
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4
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4
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1
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4

22

Aktywnie działających organizacji pozarządowych jest siedem.
Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy Gminą Młynary, a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa cele, zakres

i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej
współpracy

pomiędzy

Miastem

i

Gminą

Młynary,

a

organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stwarza mieszkańcom gminy
szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych
na rzecz organizacji pozarządowych.
Współpraca Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi była realizowana na różnych
płaszczyznach:
1) finansowej, która polega na:
• powierzaniu lub wspieraniu wykonania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji
na jego realizację,
2) pozafinansowej, która polega na:
• tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo - opiniującym (np. komisja konkursowa,
zespół doradczo - opiniujący),
• publikowaniu ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie
internetowej Miasta i Gminy Młynary,
• konsultowaniu zadań priorytetowych na kolejny rok.

W

roku

2015

przeznaczono

na

realizację

zadań

publicznych

80.000,00

zł.,

z tego wykorzystano: 75.199,50 zł .

Sport

Suma planowanych
dotacji
(w zł)
58.000

Liczba
złożonych
ofert
10

Suma
oczekiwanych
dotacji
66.296,50

Kultura

22.000

13

24.018,00

21.038,00

Razem

80.000

23

90.314,50

75.199,50

Zakres budżetowy

Suma udzielonych
dotacji
54.161,50

Współpraca finansowa - powierzenie lub wsparcie wykonania
zadania publicznego
I. W zakresie kultury przyznano środki na:
1. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: „Wiła wianki
i ….Babia Dolina - cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w gminie

Młynary” – 5.633,00 zł., Fundacja „Teraz My” - Cykl zajęć artystycznych przyczynił
się do aktywizacji mieszkańców gminy Młynary. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród
dzieci i młodzieży, wzięło w nich udział 274 osoby. Zajęcia odbyły się w 4 obszarach: zajęcia
z bukieciarstwa, zajęcia z zielarstwa, zajęcia z gliny, zajęcia z rzeźby. W czasie zajęć stworzono
produkty nawiązujące do

wioski tematycznej: 20 drewnianych płaskorzeźb bab z numerami

domów w Sąpach, Warszewie i Olszówce, które po warsztatach zostały przymocowane do zagród.
Wyrzeźbiono 4 znaki zwyczajowych nazw dróg w Sąpach oraz 3 znaki nazw tematycznych miejsc.
Zrobiono 25 bab zielarek i ziarnuszek oraz 20 glinianych bab. Młodzi ludzie zapoznali
się z różnymi technikami twórczości, mogli również rozwijać zmysł estetyki.

2. Organizację konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary:
„II Ponadlokalny Przedszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej Młynary 2015” - 1.275,00 zł.,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – Udział w przeglądzie umożliwił
dzieciom z terenu gminy Młynary i powiatu elbląskiego rozwój twórczych aspiracji i zainteresowań
poprzez przygotowania do występu. Występ na scenie przed nieznaną publicznością wzmocnił
samoocenę dzieci. W przeglądzie udział wzięło 250 osób. Poprzez organizację przeglądu nastąpiło
wzmocnienie współpracy między przedszkolami biorącymi udział w przeglądzie oraz stworzyło
okazję do nawiązania nowych kontaktów.

3. Organizację konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary:
„VIII Festiwal Wokalno -Teatralny Jesienne Spotkania Młynary 2015” - 2.980,00 zł.,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - Festiwal umożliwił dzieciom
i młodzieży z terenu gminy Młynary oraz powiatu elbląskiego rozwój twórczych aspiracji
i zainteresowań poprzez przygotowania do występu. W festiwalu udział wzięło około 240 młodych
artystów i 200 widzów.

Festiwal był okazją do budowania współpracy między szkołami

podstawowymi, gimnazjami i ośrodkami kultury z całego obszaru powiatu elbląskiego w zakresie
propagowania zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.

4. Aktywizację społeczną dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych:
„ Muzyka łagodzi obyczaje” - 5.000,00 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy
Młynary – Przeprowadzono 320 godzin zajęć praktycznych oraz 28 godzin warsztatów wokalnych,
w których uczestniczyły 52 osoby. Udział w zajęciach i przygotowanie występów artystycznych
pozwoliło młodzieży rozwijać zainteresowania oraz realizację własnych pomysłów scenicznych.

5. Organizację konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary:
„Grupa teatralna drabina” - 4.300,00 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy
Młynary – Udział w zajęciach, warsztatach, imprezach rozwinął wśród uczestników twórcze
aspiracje oraz umiejętności aktorskie. Przeprowadzono 64 godziny zajęć praktycznych oraz 18
godzin warsztatów teatralnych, w których uczestniczyło od 15 do 20 osób. Zorganizowany został
wyjazd do Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej.
6. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: „Organizacja
koncertów artystycznych Młynary 2015” – 1.850,00 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Młynary –

Zorganizowano dwa koncerty: Artystyczna Wiosna Młodości

oraz Koncert Kolęd i Pastorałek. Dzięki organizacji koncertów, nastąpiło nawiązanie
i umocnienie współpracy między dziećmi i młodzieżą. Dla uczestników koncertów była to okazja
do twórczego zagospodarowania czasu wolnego.

II. W zakresie kultury fizycznej i sportu przyznano środki na:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 35.000,00 zł., Klub Sportowy
„SYRENA” - Zajęcia z zakresu piłki nożnej, prowadzone były w różnych grupach wiekowych
(skrzaty, żaki, orliki, młodziki, trampkarze młodsi, juniorzy i seniorzy). Zajęcia odbywały
się na boisku sportowym Orlik oraz na stadionie w Młynarach. W ostatnim roku w zajęciach
treningowych wzięło udział 130 dzieci i młodzieży.

2. Organizację na terenie gminy Młynary turniejów i festynów sportowo – rekreacyjnych:
„II Turniej rekreacyjno-sportowy W pogoni za Babim Latem” - 2.436,50 zł., Fundacja
TERAZ MY” - Organizacja turnieju przyczyniła się do integracji mieszkańców wsi Sąpy
i okolicznych miejscowości. W turnieju wzięło udział około 100 mieszkańców gminy Młynary.
Zorganizowane konkurencje podczas turnieju nie były przypadkowe, tylko ściśle związane z nazwą
miejscowości Sąpy czyli Babia Dolina. Odbyły się takie konkurencje jak: ciuciubabka, lepienie bab
z piachu, szukanie babiego skarbu, tor przeszkód itp.

3. Organizację na terenie gminy Młynary turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych:
„Sport to my” - 5.000,00 zł., Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie Braniewskim –
Zorganizowany piknik umożliwił integrację społeczną oraz zachęcił dzieci i młodzież
do aktywnego spędzania czasu wolnego. Na pikniku odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. W pikniku uczestniczyło 83 mieszkańców gminy Młynary.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.,
Uczniowski Klub Sportowy „DONA”- W ramach zrealizowanego projektu zajęć pozalekcyjnych
dzieci były przygotowywane do różnorodnych form aktywności ruchowej, a zakup sprzętu
sportowego dał możliwość realizacji zadania. Uczniowie szkoły podstawowej zajęli I – miejsce
w powiecie w rywalizacji sportowej za rok 2014/2015. Uczniowie gimnazjum odpowiednio
zakończyli rywalizację na miejscu III za rok ubiegły.

5. Organizację turniejów i festynów sportowo – rekreacyjnych: ”Piknik Rodzinny Młynary
2015” - 9.725,00 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary Zorganizowano Piknik Rodzinny Młynary 2015 pod hasłem „Stwórzmy razem dobry klimat”,
pozwoliło to na integrację społeczną, zbliżenie pokoleń poprzez wspólne działanie i zabawę
oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Realizacja
zadania została oparta na szerokiej współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami
oraz grupami nieformalnymi działającymi w gminie Młynary. Do współpracy przy organizacji
imprezy zgłosiło się 15 organizacji i instytucji. Wspólne działanie przyczyniło się do kształtowania
aktywnej współpracy mieszkańców naszej gminy w tworzeniu lokalnego życia społecznego.

Wysokość środków dotacji celowych przekazanych prze Gminę Młynary na zadania
realizowane przez organizacje pozarządowe w latach 2013-2015

Suma dotacji

Suma dotacji

Suma dotacji w roku

w roku 2013

w roku 2014

2015

Sport

51.500,00

56.500,00

54.161,50

Kultura

17.300,00

12.700,00

21.038,00

Razem

68.800,00

69.200,00

75.199,50

Zakres budżetowy

W roku 2015 zawarto łącznie 11 umów dotacyjnych, w tym:
- 10 umów o wartości dotacji do 10.000 zł,
- 1 umowę o wartości powyżej 20.000 zł.

Współpraca pozafinansowa
Czynna współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczniejsze zaspokajanie
potrzeb konkretnych grup społecznych, pozwala również na prawidłowe diagnozowanie problemów
i potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy.
W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania:
• opracowano i przekazano sprawozdanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
które monitoruje funkcjonowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
• organizacjom pozarządowym na bieżąco udzielano informacji i porad związanych
z działalnością statutową, pozyskiwaniem środków w ramach różnych konkursów.

Podsumowanie
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.
Program współpracy pozwala na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi,
kompetentnymi i sprawnymi organizacyjnie podmiotami, z którymi Miasto i Gmina Młynary
współpracuje i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia społecznego.
Celem nadrzędnym współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi
było wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
• podnoszenie efektywności i skuteczności działań w sferze realizacji zadań publicznych,
• tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Miasta i Gminy
Młynary.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami
pozarządowymi na rok 2015” jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Miasta i Gminy Młynary.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/ - / Marek Stanisław Misztal

