SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY MŁYNARY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO ZA ROK 2019

Młynary, 26 maja 2020 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku,
jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program Współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2019, został przyjęty Uchwałą Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 27 listopada 2019 roku oraz Uchwałą nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 18 grudnia 2019 roku. Program określa główne zasady współpracy samorządu
lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca
ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań w przypadku ich realizacji
przez wskazane podmioty, określa szczegółowe cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary
współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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 skutecznie i efektywnie. Oprócz zlecania realizacji priorytetowych zadań publicznych
Miasto i Gmina 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. Identyfikują i definiują problemy
społeczne dzięki temu z roku na rok program ten jest tematycznie bogatszy.
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Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Młynary.
Organizacje zarejestrowane w latach 2015-2019
Rodzaj organizacji
Rok

Łącznie w roku

Fundacje

Stow. KRS

Kluby Sportowe
i UKS

2015

1

17

4

22

2016

1

17

4

22

2017

1

17

4

22

2018

1

17

4

22

2019

1

17

4

22

Aktywnie działających organizacji pozarządowych jest 5.
Współpraca Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi była realizowana
na różnych płaszczyznach:
1) finansowej, powierzanie lub wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji
na jego realizację,
2) pozafinansowej, która polegała na:
• tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo - opiniującym (np. komisja
konkursowa, zespół doradczo - opiniujący),
• publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie
internetowej Miasta i Gminy Młynary,
• konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok.
W 2019 roku na realizację zadań publicznych przeznaczono 79 933,00 zł, z tego
wykorzystano 79 712,21 zł.
W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały ogłoszone konkursy w dwóch zakresach
budżetowych:

Sport
Kultura

Suma planowanych
dotacji
(w zł)
70 000,00
10 000,00

Liczba
złożonych
ofert
5
2

Suma
oczekiwanych
dotacji
72 009,00
10 000,00

Razem

80 000,00

7

82 009,00

Zakres budżetowy

Suma udzielonych
dotacji
69 933,00
10 000,00

79 933,00
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WSPÓŁPRACA FINANSOWA – POWIERZENIE LUB WSPARCIE
WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
I. W zakresie kultury, przyznano środki na:
1. Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy
Młynary zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary.
Na zadanie pt. „XI Festiwal Wokalny „Jesienne Spotkania Młynary 2019" przeznaczono
kwotę w wysokości 5 000,00 zł.
Realizacja w/w zadania polegała na zorganizowaniu Festiwalu Wokalno – Teatralnego
„Jesienne Spotkania”, który umożliwił prezentację dorobku artystycznego grup i wykonawców
indywidualnych powiatu elbląskiego. Festiwal odbył się w dniu 21 listopada 2019 roku. Wzięło
w nim udział 153 uczestników wraz z opiekunami oraz około 100 widzów – mieszkańców Gminy
Młynary. Wykonawcy przygotowali po jednej piosence. Artyści śpiewali z towarzyszeniem
instrumentów, podkładów muzycznych.

Udział w konkursie umożliwił dzieciom i młodzieży

rozwój twórczych aspiracji i zainteresowań poprzez przygotowania do występu, jak i samą
prezentację na scenie. Pokonanie tremy i stawienie czoła nieznanej publiczności wzmocniło
samoocenę młodych artystów. Poprzez organizację Festiwalu nastąpiło nawiązanie i umacnianie
współpracy między szkołami i ośrodkami kultury biorącymi udział w imprezie, co umożliwiło
wymianę wśród opiekunów i stworzyło okazję do nauki uczestników otwartości w nawiązywaniu
nowych kontaktów.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary w 100 % wykorzystało
przyznaną dotację.

4

5

2.

Aktywizację

społeczną

dzieci

i

młodzieży

poprzez

rozwój

zainteresowań

artystycznych, pn. "Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Integraton”. Środki
finansowe przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary
w wysokości 5 000,00 złotych.
Cykl zajęć artystycznych przyczynił się do aktywizacji dzieci i młodzieży Gminy Młynary,
ich twórczego działania, a także do rozwoju warsztatu umiejętności wokalnych i instrumentalnych.
Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Wspólne próby, wyjazdy oraz występy artystyczne nie
tylko rozwijały wśród uczestników kreatywność, ale

również były formą twórczego

zagospodarowania wolnego czasu.
Podsumowując członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary
przeprowadzili 150 godzin zajęć praktycznych. Zespoły Lawa, Ambrozja, Integraton przygotowały
10 występów artystycznych, które zostały zaprezentowane lokalnej społeczności. Wzięły również
udział w 4 konkursach artystycznych.
Wyżej wymienione zespoły wzięły również udział w licznych wydarzeniach szkolnych
i gminnych prezentując swoje umiejętności m.in. koncerty artystyczne, piknik rodzinny, dożynki
gminne, Integracje, Jasełka.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania
wykorzystało dotację w wysokości 4 889,21 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości
110,79 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Młynary.
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II. W zakresie kultury fizycznej i sportu, przyznano środki na:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zadanie pn. „Prowadzenie zajęć
piłkarskich przez KS Syrena Młynary” zostało powierzone

dla „Klubu Sportowego

„SYRENA”. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego celu
wyniosła 42 924,00 złotych.
Zajęcia z zakresu piłki nożnej – mecze i turnieje piłkarskie, prowadzone były z różnymi
grupami

wiekowymi

(skrzat,

orlik,

młodzik

i

senior).

Treningi

odbywały

się na stadionie oraz na boisku sportowym Orlik 2012 na stadionie w Młynarach. Systematyczny
udział dzieci i młodzieży w spotkaniach, przyczynił się do rozwoju umiejętności sprawnego
poruszania się na boisku i współzawodnictwa w czasie gry w piłkę nożną. Uczestnicy wzięli udział
w rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Młynary
zorganizowanych

przez

Warmińsko-Mazurski

Związek

Piłki

Nożnej

w

Olsztynie.

W zgrupowaniach brało udział 70 zainteresowanych i w sumie przeprowadzono 360 godzin zajęć
treningowych. W czasie realizacji zadania publicznego zorganizowano 72 zawody sportowe m.in.
mecze towarzyskie, ligowe, o Puchar Polski, turnieje, z tego 32 w Młynarach.
Klub Sportowy Syrena Młynary w 100 % wykorzystał przyznaną dotację.
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2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pn. „Organizowanie
pozalekcyjnych sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży”. Zadanie to wykonał Uczniowski
Klubu Sportowy "DONA". Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 7 076,00 złotych.
Zakładany cel realizacji zadania został osiągnięty. Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie różnych aktywności w czasie wolnym poprzez
realizowanie pozalekcyjnych zajęć m.in. SKS-y dla uczniów gimnazjum, w których uczestniczyło
ok. 15 osób. Spotkania odbywały się systematycznie raz w tygodniu po 90 minut.
Młodzież aktywnie brała udział w zawodach sportowych, reprezentując Gminę Młynary
w powiecie. Zorganizowano Gminny Turniej Gier Planszowych, w którym wzięło udział w sumie
105 uczniów, Turniej Piłki Siatkowej Młynary Volley Cup, w którym wzięło udział 6 drużyn oraz
Gminny Turniej Tenisa Stołowego, w którym udział wzięło 50 zawodników.
Zajęcia sportowe propagowały aktywny wypoczynek i nakłaniały do zdrowych nawyków.
Gry planszowe poprzez zabawę rozwinęły logiczne i strategiczne myślenie. Wspólnie spędzony
czas i zdrowa rywalizacja przyczyniła się do integracji mieszkańców.
Uczniowski Klub Sportowy „DONA” na realizację zadania wykorzystał dotację
w wysokości 6 966,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 110,00 zł zostały
zwrócone na rachunek bankowy Gminy Młynary.
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3. Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie
pn. „Na sportowo, na wesoło” zrealizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy.
Kwota dotacji przeznaczona na ten cel wyniosła 3 641,50 zł.
Realizacja zadania w Sąpach, Zastawnie i Płonnym przyczyniła się do integracji
mieszkańców i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Uczestnicy nabyli umiejętności pracy
w grupie. W ramach zadania zorganizowano 3 turnieje w siatkówkę oraz 3 zawody wędkarskie.
W turniejach i zawodach wzięło udział 409 mieszkańców Gminy Młynary. Realizując powyższe
zadanie promowano zdrowy i aktywny tryb życia.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy w 100 % wykorzystało przyznaną dotację.
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4. Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych pn. „Piknik
Rodzinny 2019”. Na realizację zadania Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy
Młynary otrzymało dotację w wysokości 14 600,00 zł.
Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego Młynary 2019 umożliwiło integrację społeczną,
zbliżenie pokoleń poprzez wspólne działanie i zabawę oraz propagowanie zdrowego stylu życia
i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Realizacja zadania oparta była na szerokiej współpracy
Stowarzyszenia z innymi organizacjami oraz grupami nieformalnymi działającymi w gminie
Młynary. W sumie zgłosiło się 15 organizacji i instytucji. Wspólne działanie przyczyniło się do
kształtowania aktywnej współpracy mieszkańców naszej gminy w tworzeniu lokalnego życia
społecznego.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 600 osób. Podczas Pikniku wystąpiło 8 grup artystycznych,
jak również artyści indywidualni. Odbył się Turniej sportowy, w którym wzięło udział 65 osób i XI
Młynarski Bieg Rodzinny, w którym wzięło udział ok. 100 uczestników. Zorganizowano również
konkursy plastyczne i kącik zabaw dla dzieci, a także przeprowadzono kampanię promocyjnoinformacyjną.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania
wykorzystało dotację w 100%.
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5. Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych, którego
realizatorem było Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy. Środki finansowe w wysokości
1 691,50 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. "VI Turniej Rekreacyjno-Sportowy
„W pogoni za Babim Latem”.
Organizacja turnieju przyczyniła się do integracji mieszkańców i aktywnego spędzenia
czasu wolnego mieszkańców sołectwa Sąpy, Warszewo, Ojcowa Wola i mieszkańców Gminy
Młynary. Zorganizowane konkurencje podczas turnieju nie były przypadkowe, tylko ściśle
nawiązywały do nazwy tematycznej Sąpy, czyli Babiej Doliny. W turnieju uczestniczyło
60 mieszkańców gminy Młynary. Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach: 7 konkurencji
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 3-10 lat oraz gra terenowa złożona z 7 zadań dla
młodzieży w wieku 11-15 lat. Odbyło się wiele konkurencji m. in.: szukanie babiego skarbu,
lepienie bab z piasku, slalom sprawnościowy, ciuciubabka, skoki w worku, babskie przeciąganie
liny, układanie Puzzli z Babskiej Doliny oraz rzut do celu. Turniej poprzez aktywne spędzenie
wolnego czasu zintegrował lokalną społeczność.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy w 100 % wykorzystało przyznaną dotację.
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III. Wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary w latach
2017 – 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Zakres budżetowy

Suma dotacji
w roku 2017

Suma dotacji
w roku 2018

Suma dotacji
w roku 2019

Sport

53 926,50

62 541,50

69 933,00

Kultura

13 000,00

12 400,00

10 000,00

Razem

66 926,50

74 941,50

79 933,00

IV. 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 2019” jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu
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z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Sprawozdanie z realizacji współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
2019 zostało sporządzone na podstawie sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych
złożonych przez organizacje pozarządowe za 2019 rok, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.).
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