SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2021 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ostróda, maj 2022 r.

Wstęp
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2021 r. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
zostało sporządzone w oparciu o przepisy:
- art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.);
- Rozdziału X załącznika do Uchwały Nr XXXVI/195/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego;
- Rozdziału VII załącznika do Uchwały Nr XXIII/126/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda
z organizacjami pozarządowymi.
Niniejsze opracowanie zostanie przekazane przedstawicielom sektora pozarządowego,
którzy będą mogli wyrazić opinię na jego temat oraz przebiegającej współpracy z Gminą
Miejską Ostróda. Sprawozdanie zostanie również podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Miejskiej Ostróda (BIP) pod adresem:
https://bipostroda.warmia.mazury.pl/3418/organizacje-pozarzadowe.html
(zakładka - Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami
pozarządowymi).
I. Otwarte konkursy ofert
W 2021 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto łącznie 18 otwartych konkursów ofert,
w tym:
- 12 w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
- 3 na podstawie właściwych przepisów Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej
w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda;
- 3 w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1956, ze zm.), w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Ostróda na 2021 r. zgodnie z celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia.
Rozpatrywaniem i opiniowaniem ofert złożonych w trybie konkursowym zajmowały się
powoływane przez Burmistrza Miasta Ostróda Komisje Ofertowe (Konkursowe), w skład
których weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej w Ostródzie
– członkowie komisji właściwej ds. sportu (w przypadku zadań z zakresu rozwoju sportu),
a także przedstawiciele Burmistrza - powoływani spośród pracowników Urzędu Miejskiego
w Ostródzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostróda.
Organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym, po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert, zlecono realizację w 2021 r. łącznie 53 zadania publiczne,
w tym:
- 4 z zakresu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz działań na rzecz
ekologii i ochrony środowiska – 20 000 zł;
- 2 z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 16 000 zł;

- 6 z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej – łącznie 2 490 869,03 zł;
- 2 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 30 000 zł;
- 1 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 30 000 zł;
- 8 w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. – 142 500 zł, w tym wspieranie
Centrum Integracji Społecznej– 81 900 zł;
- 1 zadanie z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 560 000 zł;
- 22 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj. 423 000 zł;
- 7 z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską Ostródałącznie 343 000 zł.
II.

Zlecanie realizacji zadań w trybie pozakonkursowym

Realizacja 4 zadań publicznych odbyła się w 2021 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie
pozakonkursowym, tzw. „małych grantów”. Gmina Miejska Ostróda wsparła finansowo
wykonanie następujących zadań:
- 4 zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) Puchar UKŻ OSTRÓDA 2021 zaliczany do Pucharu Europy Centralnej w klasie CADET
Uczniowski Klub Żeglarski; dotacja w wysokości – 2 000 zł;
b) Promowanie Miasta Ostróda poprzez udział dzieci i młodzieży z terenu w regatach
wioślarskich i kajakowych; Uczniowski Klub Żeglarski PUMA; dotacja w wysokości 5 000 zł;
c) Wsparcie finansowe planowanego przez OKKK Seminarium Szkoleniowego Karate
Kyokushin; Stowarzyszenie Ostródzki Klub Kyokushine Karate; dotacja w wysokości
3 000 zł;
d) Gran Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym, Ostróda 17-19 grudnia 2021 r.; Miejski
Ludowy Klub Sportowy Ostródzianka; dotacja w wysokości 7 000 zł;
III. Finansowanie realizacji zadań publicznych
Łączna kwota przekazanych dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom
uprawnionym na realizację zadań publicznych w 2021 r. wyniosła – 4 073 369,03 zł.
Z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego finansowane było zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Ostoja” w Ostródzie (Polski Komitet
Pomocy Społecznej, Zarząd Wojewódzki w Olsztynie); dotacja wyniosła – 643 518 zł.
Z kolei wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – realizowane
jako zadanie własne samorządu - wykonywał Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd
Wojewódzki w Olsztynie; ze środków Gminy Miejskiej Ostróda przeznaczono na ten cel
dotację w wysokości – 81 900 zł.
Szczegółowe zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację
poszczególnych zadań publicznych w roku budżetowym 2021 - przyznanych po
przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, stanowi
Załącznik do niniejszego Sprawozdania.
W roku 2021, całkowitego zwrotu dotacji w wysokości 5 000 zł dokonało stowarzyszenie
„Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt- VIVA!” . Jednocześnie doszło do rozwiązania
zawartej umowy na realizację tego zadania. Jako przyczynę stowarzyszenie wskazało
sytuację pandemiczną.

Częściowego zwrotu dotacji przekazanych w 2021 r. na realizację zadań publicznych
dokonały następujące podmioty:
- Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ostróda;
- Klub Plastyka Amatora w Ostródzie;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie;
- Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE w Ostródzie;
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie;
- Związek Kombatantów i Byłych Więźniów RP w Warszawie, Koło Powiatowe w Ostródzie;
- Auto- Moto Klub Drwęca w Ostródzie.
W 2021 r. zadania publiczne realizowane były przez 2 nowe podmioty z sektora
pozarządowego, które po raz pierwszy otrzymały dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda
na realizację zadań publicznych:
- Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt- VIVA!, realizacja zadania z zakresu edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży, działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska – 5 000 zł;
- Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL, realizacja zadań w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 15 300 zł.
IV. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
Burmistrz Miasta Ostróda wspierał sektor pozarządowy poprzez zlecanie w 2021 r. zadań
publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym i pomiotom uprawnionym, a ponad to
poprzez m.in.:
- prowadzenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Ostróda (BIP) zakładki przeznaczonej dla organizacji pozarządowych, na której umieszczane
są ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
ich rozstrzygnięcia, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych, obowiązujące
formularze i aktualności.
- publikowanie na stronie internetowej miasta Ostróda pod adresem www.ostroda.pl
ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, informacji
o ich rozstrzygnięciach, a także bieżących informacji z działalności statutowej organizacji
pozarządowych;
- wdrożenie serwisu Witkac.pl, który jest kompleksowym rozwiązaniem, pomocnym
w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym (między
innymi: ogłaszanie konkursów, przygotowywanie ofert, ocena merytoryczna i formalna ofert);
- powołanie Ostródzkiej Rady Organizacji Pozarządowych;
- prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu rozliczania dotacji i sprawozdawczości z

realizacji zleconego zadania.

V. Informacja dotycząca projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Radę Miejską w Ostródzie, które zostały poddane konsultacjom społecznym
z organizacjami pozarządowymi.

W 2021 r. poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi projekt Uchwały Rady
Miejskiej w Ostródzie:
- w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
VI. Informacje dodatkowe
Gmina Miejska Ostróda planuje wydatkować w roku budżetowym 2022 dotacje
z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
i podmioty uprawnione w łącznej wysokości 1 704 404 zł.

