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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organy administracji publicznej 

prowadzą współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy (dalej jako organizacje pozarządowe). Współpraca ta dotyczy sfery zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej 

administracji publicznej. Współpraca, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, odbywa 

się w oparciu o pięć podstawowych zasad – pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

Zgodnie z art. 5a ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może,  

w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat. 

Program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

powstał na bazie Programu współpracy na rok 2019. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z Projektem Programu oraz formularzem 

ewentualnych uwag, zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda  

w zakładce: Organizacje pozarządowe – Aktualności. Ponadto projekt Programu został 

udostępniony do wglądu w siedzibie tut. Urzędu (tablica ogłoszeń Biura Obsługi Interesanta 

oraz pok. 404, III piętro). Uwagi i wnioski dotyczące Programu można było składać w terminie 

do 13 listopada 2019 roku osobiście, tradycyjną drogą pocztową lub mailem na adres: 

malachowska@gminaostroda.pl.  

Uchwałą Nr VII/144/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 roku przyjęto 

„Roczny Program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów. Podstawową  formą współpracy było różnorodne wspieranie 

tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Strategicznym celem ww. programu było 

prowadzenie - w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi - aktywnej polityki 

w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze 

działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Ostróda i na rzecz jej mieszkańców. 
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Partnerstwo oraz aktywne uczestnictwo organizacji społecznych we wspólnym 

rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów mieszkańców stanowią najważniejszy 

element budowy systemu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego.  

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2020 zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form 

i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych 

przez Gminę Ostróda na podstawie zawartych umów o finansowanie/dofinansowanie.   

Działalność organizacji pozarządowych jest widoczna w różnych obszarach życia 

codziennego. Organizacje pozarządowe jako inicjatywy społeczne, zazwyczaj z niewielkimi 

budżetami, działającymi w dużej mierze w oparciu o wolontariat i społeczne zaangażowanie, 

są bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa 

dotknęła różnych sfer, w tym także działalności społecznej. 

W roku 2020 w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i pojawiającymi się 

wątpliwościami dotyczącymi realizacji umów dotacyjnych, organizacje zostały 

poinformowane odrębnymi pismami, iż wszystkie zawarte umowy  

o dofinansowanie/finansowanie zadań publicznych nadal obowiązują. Jednak z powodu 

ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, działalność wielu 

organizacji została zawieszona, bądź znacznie ograniczona. Wychodząc naprzeciw nowej 

sytuacji, w celu poszukiwania rozwiązań napotkanych problemów, organizacje zostały 

poproszone o szczegółową analizę realizacji zadań zleconych przez Gminę Ostróda w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie zostały 

poinformowane, że jeśli zostały już poniesione wydatki na sfinansowanie działań 

realizowanych w ramach zadań zleconych, które zostały odwołane w następstwie okoliczności 

związanych z obowiązywaniem stanu epidemii, to przedmiotowe wydatki zostaną uznane  

za uzasadnione, pod warunkiem, że były one ujęte w kosztorysach stanowiących integralną 

część oferty. W procesie rozliczania prawidłowości wydatkowania dotacji, miały się liczyć się 

z obowiązkiem zwrotu tej części dofinansowania, która ze względu na sytuację 

epidemiologiczną nie została wydatkowana.  

W związku z powyższym, organizacje zostały poproszone o przedstawienie 

zaktualizowanego harmonogramu wraz z kosztorysem dostosowującym realizowane zadania 

do obowiązujących ograniczeń oraz potrzeb odbiorców, zgodnie z załączonymi do pism 

wzorami. W przedmiotowej analizie miały również ozstać uwzględnione ewentualne 
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uruchomienia alternatywnych sposobów realizacji działań w formie zdalnej bądź on-line, 

w celu podtrzymania ciągłości pracy organizacji, którą należy udokumentować (w przypadku 

klubów sportowych miały to być np.: kopie e-maili, potwierdzeń uczestników treningów, 

zapisane filmy w komunikatorach społecznych, itp., stanowiących np. uzasadnienie  

do wynagrodzenia trenerów.). Przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu 

można było dokonywać wyłącznie na zasadach określonych w ogłoszeniu konkursowym. 

Zweryfikowany kosztorys, po uprzedniej akceptacji, stanowił podstawę do rozliczenia  

z przyznanej dotacji.  

 

CZĘŚĆ II – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY W ROKU 2020 

 

2. Formy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 

1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

   

Współpraca Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 obejmowała zadania własne 

gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych wg katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

a w szczególności z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4) turystyki i krajoznawstwa, 

5) ratownictwa, ochrony ludności i poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

6) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

Realizacja otwartych konkursów ofert: 

Program na rok 2020 przewidywał, iż na wsparcie finansowe organizacji i podmiotów 

uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) z budżetu Gminy 

Ostróda przeznaczona zostanie kwota 1.408.925,00zł. 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2020 zostało poprzedzone przyjęciem 

wymaganych procedurą, następujących aktów prawnych: 

− Uchwała Nr VII/144/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r.  

w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020, 

− Zarządzenie Nr 189/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania 

publicznego pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Wygodzie”, 

− Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 

oraz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w latach 2019-2021, 

− Zarządzenie Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2019 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  

w 2020 r., 

− Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 08 czerwca 2020 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczych”.   

W sferze zadań publicznych podejmowane były działania, polegające przede wszystkim  

na rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców Gminy Ostróda, partnerskiej współpracy różnych 

podmiotów w realizacji zadań, aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie 

przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym lub rekreacyjnym.  

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Ostróda oraz na podstawie opinii 

organizacji pozarządowych wyrażonych w składanych propozycjach do budżetu Gminy 

Ostróda oraz przeprowadzonych konsultacjach społecznych, strefa zadań publicznych, 
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które były realizowane w roku 2020 we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obejmowała następujące zadania, uznane jako priorytetowe: 

1) w zakresie pomocy społecznej: 

a) działania podejmowane w ramach tego priorytetu miały na celu skuteczną 

aktywizację społeczną i zawodową środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

b) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i wykorzystywania potencjału osób 

starszych w środowisku lokalnym, a także przeciwdziałanie osamotnieniu  

i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, a w szczególnych  

poprzez wspieranie wszechstronnych działań na rzecz ich aktywizacji  

i integracji w tym zapewnianie sprzętu rehabilitacyjnego i środków 

opatrunkowych,  

c) powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie, 

d) pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu 

Gminy Ostróda, zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz 

zmotywowanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska 

lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników; 

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć i szkoleń w różnych dyscyplinach 

sportu, wspieranie sportowych reprezentacji Gminy Ostróda w imprezach  

i zawodach sportowych, wspieranie organizacji zawodów, obozów sportowych 

oraz imprez rekreacyjno-sportowych, umożliwiających mieszkańcom gminy 

aktywne uczestnictwo, 

b) organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, głównie dla 

dzieci i młodzieży; 

3) w zakresie nauki, oświaty i wychowania: 

− zapewnienie dowozu dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych do placówek 

rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych; 

4) w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 

− realizacja zadań z zakresu turystyki oraz promocji Gminy Ostróda, poprzez 

prowadzenie informacji turystycznej w Ostródzie. 
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− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

na terenie gminy oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

5) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

− wspieranie i promowanie działań mających na celu szerzenie idei 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie różnych grup społecznych 

do „wzięcia sprawy w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, 

w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego, 

to również działania w zakresie promowania samorządności obywatelskiej 

poprzez angażowanie lokalnych społeczności. 

 

Dodatkowo, w 2020 roku udzielono wsparcia w zakresie ratownictwa, ochrony ludności  

i poprawy bezpieczeństwa publicznego na zadanie polegające na przygotowaniu jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych. 

Ponadto, na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 r. dofinansowano zadanie 

publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert, zrealizowane przez Stowarzyszenie „Durąg 

XXII wieku” pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni  

na mazurskiej wsi” na kwotę 7.000,00zł. 

 

W 2020 roku, udzielono również dwóch pożyczek dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Ostróda w łącznej kwocie 97.960,00zł, w tym: 

1) 60.960,00zł dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku”, 

2) 37.000,00zł dla Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej  

w Ostródzie. 

Pożyczki zostały zwrócone w terminie określonym w umowach, tj. do dnia 31.12.2020 r.   

 

Realizując cele Programu, w 2020 roku Samorząd Gminy Ostróda rozdysponował 

kwotę 1.736.275,50zł z przeznaczeniem na realizację: 

1) 14 zadań publicznych w ramach 2 otwartych konkursów ofert dla organizacji  

i podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.), tj.: 
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a) upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji 

turystycznej, 

b) przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczych, 

c) dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola 

Niepublicznego „Orewiaczek”, 

d) powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie, 

e) udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz 

użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 

f) Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”, 

g) realizację zadań publicznych w zakresie sportu, w tym: 

− popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo, 

− popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim, 

− popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia 

fitness, 

− popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim, 

h) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie 

medium społecznościowego; 

2) 1 zadania publicznego zrealizowanego z pominięciem otwartego konkursu ofert  

na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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TABELA: Środki finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację poszczególnych zadań samorządu Gminy Ostróda w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Kwota  

przekazana na 

realizację 

zadań 

Oczekiwana 

kwota 

dofinansowania  

Liczba 

zgłoszonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

 Dotacje udzielone w ramach otwartych konkursów ofert 715.000,00 395.000,00 18 18 

1. 
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” 
65.000,00 65.000,00 1 1 

2.  Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej 30.000,00 30.000,00 1 1 

3. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 170.000,00 170.000,00 6 6 

4. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo 8.000,00 8.000,00 2 2 

5. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 7.000,00 7.000,00 1 1 

6. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 50.000,00 50.000,00 1 1 

7. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 32.000,00 32.000,00 1 1 

8. Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim 5.000,00 5.000,00 1 1 

9. Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim 8.000,00 8.000,00 1 1 

10. 
Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie 

sprzętu rehabilitacyjnego 
10.000,00 10.000,00 1 1 

11. 
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium 

internetowego 
10.000,00 10.000,00 1 1 

12. Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych 320.000,00 0,00 1 1 

 Dotacje udzielone w ramach umów wieloletnich 2019-2021 1.014.275,50 1.013.925,00 2 2 

13. Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 999.275,50 998.925,00 1 1 

14. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 15.000,00 15.000,00 1 1 

 Dofinansowania w trybie 19a 7.000,00 0,00 1 1 

15. Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi 7.000,00 0,00 1 1 

RAZEM 1.736.275,50 1.408.925,00 21 21 
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TABELA: Środki finansowe dla poszczególnych organizacji pozarządowych na realizację  

zadań samorządu Gminy Ostróda w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania/nazwa organizacji Kwota (w zł) 

dofinansowania 

1. 
Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 999.275,50 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie 999.275,50 

2. 

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola 

Niepublicznego „Orewiaczek” 

65.000,00 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Ostródzie 
65.000,00 

3. 
Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 15.000,00 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 15.000,00 

4. 
Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej 30.000,00 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 30.000,00 

5. 

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 170.000,00 

GLKS „MEWA” Smykowo 10.000,00 

GKS „ISKRA” Smykówko 24.000,00 

LKS Tyrowo 26.000,00 

GLKS „Szeląg-Kormoran” 50.000,00 

LKS „Płomień” Turznica 50.000,00 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda 10.000,00 

6. 
Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim 5.000,00 

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie 5.000,00 

7. 
Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim 8.000,00 

Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda 8.000,00 

8. 

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży 8.000,00 

- karate 5.000,00 

Stowarzyszenie GLADIUS w Ostródzie 5.000,00 

- judo 3.000,00 

UKS „Shizoku” w Ostródzie 3 000,00 

9. 
Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim  7.000,00 

MLKS w Ostródzie 7.000,00 

10. 
Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 50.000,00 

Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie 50.000,00 

11. 
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 32.000,00 

MLKS „Ostródzianka” w Ostródzie 32.000,00 

12. 

Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych  

oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego 
10.000,00 

Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe w Ostródzie 10.000,00 

13. 

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie 

medium internetowego 
10.000,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 10.000,00 

14. 
Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych 320.000,00 

OSP Samborowo 320.000,00 

15. 
Dofinansowanie w trybie 19a na realizację zadań własnych  7.000,00 

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” w Durągu 7.000,00 

OGÓŁEM: 1.736.275,50 
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Reasumując, w roku 2020 na realizację zadań własnych Samorządu Gminy Ostróda 

zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 1.408.925,00zł. Ostatecznie  

na realizację zadań publicznych zgodnie z podpisanymi 21 umowami, udzielono 

dofinansowania w kwocie 1.736.275,50zł. Różnica pomiędzy planowanym budżetem  

a wykonanym planem w łącznej wysokości 327.350,50zł, wynikła w szczególności z decyzji 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniających plan dotacji celowych przeznaczonych  

na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie finansowania 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, 

art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 

3.2, wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, jak również 

z przeprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie.  Przedstawione tabele pokazują rozkład 

dotacji pomiędzy poszczególne zlecane zadania.  

W ramach przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami środków w łącznej 

wysokości 1.736.275,50zł, organizacje wydatkowały 1.729.565,52zł. Różnicę w wysokości 

6.709,98zł stanowi zwrot dotacji dokonany przez: 

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Ostródzie, realizujące zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek””- 

5.708,77zł, 

2) Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda, realizujące zadanie pn.: „Popularyzacja 

sportów motorowych w środowisku wiejskim” – 1.001,21zł. 

 

2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

 

Zlecanie realizacji zadań nie jest jedyną formą współpracy Samorządu Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi. Kolejną formą współpracy jest zapraszanie organizacji 

pozarządowych do pracy w grupach roboczych i komisjach konkursowych. Fakt zapraszania 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju 

zespołach powoływanych przez Samorząd Gminy Ostróda, niepodważalnie świadczy o tym,  

że organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  

są dla naszego samorządu znaczącym partnerem w kreowaniu społeczno-gospodarczego 

uwarunkowania życia publicznego.  
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Pozafinansowe formy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi: 

− wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych 

gminy, w tym informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane  

wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację 

oraz o ogłaszanych konkursach, ofertach i sposobach ich rozstrzygnięć, 

− wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy  

ze źródeł zewnętrznych,  

− doradztwo i udzielanie przez pracownika gminy pomocy merytorycznej organizacjom,  

− wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących  

ich zaspokajaniu, 

− działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji 

dla organizacji pozarządowych, 

− nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i lokali będącymi własnością gminy  

na organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, itp. 

 

3. Zadania realizowane w ramach otwartych konkursów ofert 

Samorząd Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w roku 2020 ogłosił  

2 otwarte konkursy ofert, opublikowanych na stronie internetowej Gminy Ostróda oraz tablicy 

ogłoszeń tut. Urzędu. 

 

PRIORYTET 1 

Pomoc społeczna 

Działania podejmowane w ramach tego priorytetu miały na celu skuteczną aktywizację 

społeczną i zawodową środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z zakresu 

pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach przedmiotowych działań w roku 2020 w trybie konkursowym realizowano 

następujące zadania publiczne: 

 

Powierzenie prowadzenia na terenie Gminy Ostróda Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wygodzie. 
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Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie - kwota 999.275,50zł. 

Celem zadania było prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących 

inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Wydatki dotyczyły finansowania 

uczestnictwa 46 mieszkańców gminy Ostróda - uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy Społecznej w Wygodzie, skierowanych na pobyt dzienny. 

Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym prowadzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Wygodzie, ogłoszonym w dniu 06 grudnia 2018 r. wpłynęła 1 oferta. 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 189/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia  

20 grudnia 2018 r. na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego. W ramach tego priorytetu na realizację zadania  

pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie” na podstawie umowy 

wieloletniej nr 526/01/2019 z dnia 31.12.2019 r. oraz podpisanych aneksów, w roku  

2020 dofinansowano działania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego 

w Ostródzie dotacją w dwunastu transzach o łącznej wartości 999.275,50zł, w tym: 

1) 13.01.2020 r. – 83.244,00zł, 

2) 11.02.2020 r. – 83.244,00zł, 

3) 13.03.2020 r. – 81.492,00zł, 

4) 14.04.2020 r. – 83.243,00zł, 

5) 11.05.2020 r. – 83.244,00zł, 

6) 16.06.2020 r. – 83.244,00zł, 

7) 14.07.2020 r. – 83.244,00zł, 

8) 12.08.2020 r. – 83.243,00zł, 

9) 14.09.2020 r. – 83.244,00zł, 

10) 13.10.2020 r. – 84.295,00zł, 

11) 16.11.2020 r. – 83.770,00zł, 

12) 14.12.2020 r. – 83.768,50zł. 

Różnica pomiędzy planowanym budżetem a wykonanym planem w wysokości 350,50zł 

wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniających plan dotacji celowych 

przeznaczonych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,  

w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,  



Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 

 

 

Ostróda, maj 2020              Strona 14 

 

w związku z działaniem 3.2, wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem”.  

Zmian w planie dokonano aneksami: 

1) Nr 8 z 11.09.2020 r., zmniejszającym dotację o 1.753,00zł, 

2) Nr 9 z 02.12.2020 r. zwiększającym dotację o 2.103,50zł. 

Celem ogólnym funkcjonowania Domu było świadczenie jego uczestnikom usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z indywidualnymi planami 

postępowania wspierająco-aktywizującego. Ponadto, uczestnicy ŚDS w Wygodzie mieli 

zagwarantowane wsparcie psychiczne, pomoc w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych oraz zapewnioną rehabilitację społeczną, 

obejmującą różnorodne formy treningów umiejętności społecznych, jak również elementy 

terapii zajęciowej. Podtrzymywano i rozwijano u osób z zaburzeniami psychicznymi 

umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, podejmowano działania w celu 

przygotowania do podjęcia pracy, realizowano trening budżetowy, rozwijano umiejętności 

związane z aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz zacieśnianiem więzów rodzinnych  

i przyjacielskich.      

Podczas prowadzonych treningów uczestnicy zdobyli szereg umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania w życiu (m.in. gotowanie, sprzątanie, obsługa sprzętu RTV 

i AGD, podstawowe umiejętności w pracach ogrodowych, obsługa narzędzi i urządzeń 

ogrodniczych, podstawowa obsługa komputera, zapoznanie z działalnością Urzędu Pracy).  

Podopieczni ŚDS w Wygodzie nabyli także wiele umiejętności niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie, w zakresie norm i zasad społecznych, nawiązywania  

i podtrzymywania rozmowy oraz metod rozwiązywania konfliktów. Organizowane piesze 

wycieczki przyczyniły się do sprawniejszego poruszania się, gdyż izolacja i czasowe 

zawieszenie działalności ŚDS wpłynęły negatywnie na ogólną sprawność i aktywność 

większości uczestników. 

Uczestnikami były osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz 

wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dane osoby wymagały 

wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku 

społecznym.  
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W ramach pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie realizowano 

działania ukierunkowane na indywidualne bądź zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności 

społecznych opracowanych indywidualnie dla każdego uczestnika, tj.: 

− treningi funkcjonowania w życiu codziennym. Trening obejmował: dbałość  

o wygląd zewnętrzny, naukę higieny, trening kulinarny, trening umiejętności 

praktycznych oraz trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

− treningi poprawy umiejętności interpersonalnych i rozwiązywanie problemów. 

Trening obejmował m.in. poprawę samooceny, kształtowanie umiejętności 

komunikowania się, nawyków panowania nad emocjami, wzmocnienia 

poczucia własnej wartości i wiele innych, 

− treningi umiejętność spędzania czasu wolnego. W ramach treningu podopieczni 

uczestniczyli w zajęciach biblioterapii, muzykoterapii, relaksacyjnych, 

manualnych, 

− terapie ruchowe w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, 

− poradnictwo psychologiczne. Organizowane były spotkania grupowe  

i indywidualne, 

− spotkania mające za zadanie pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

− pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym pomoc w zakupie leków, 

pilnowanie wizyt do lekarza, 

−  profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego, 

− inne formy przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej 

lub podjęcia zatrudnienia.  

Dodatkowo zapewniono: 

− wyżywienie w formie ciepłego posiłku (do marca realizowane w formie treningu 

kulinarnego, od czerwca zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej ciepły posiłek zapewniany był w formie cateringu), 

− możliwość korzystania z usługi transportowej, polegającej na dowożeniu 

uczestników na zajęcia i odwożeniu po nich, 

−  działania zmierzające do integracji osób niepełnosprawnych z lokalną 

społecznością oraz  reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych  

w środowisku lokalnym, 
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− współpracę z rodzinami oraz innymi osobami lub podmiotami w zakresie 

kształtowania pozytywnych postaw wobec uczestnika ŚDS, 

− dążenie do poprawy jakości życia uczestników. 

Efektem realizacji zadania było zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym,  

z terenu Gminy Ostróda do usług rehabilitacyjno-terapeutycznych i edukacyjnych, a przez to: 

− poprawę poziomu ich funkcjonowania psychomotorycznego, 

− podniesienie poziomu ich funkcjonowania fizycznego i społecznego, 

− rozwój i poprawę sprawności uczestników, niezbędnych do samodzielnego  

i aktywnego funkcjonowania w środowisku, 

− umożliwienie podjęcia systematycznych zajęć poprawiających wiedzę  

i umiejętności, 

− wsparcie i zintegrowanie działań rodzin na rzecz usamodzielnienia ich 

członków, 

− wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych. 

W ramach prowadzonych treningów funkcjonowania w codziennym życiu, 

uwzględniono tematykę dotyczącą sytuacji epidemiologicznej, w tym ze szczególnym 

podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, zakrywania ust  

i nosa, mycia i dezynfekcji rąk oraz dystansu społecznego w celu zapobiegania zakażeniom 

wirusem SARS-CoV-2. 

Na podstawie poleceń oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wydanych  

na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, działalność Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wygodzie była czasowo zawieszona w terminach: 

− od 12 marca do 25 marca 2020 r., 

− od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r., 

− od 11 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r., 

− od 25 kwietnia do 10 maja 2020 r., 

− od 11 maja do 24 maja 2020 r., 

− od 24 października do 6 listopada 2020 r., 

− od 7 listopada do 47 grudnia 2020 r., 

− od 5 grudnia do 31 grudnia 2020 r. 
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W związku z czasowym zawieszeniem działalności ŚDS, priorytetem było 

zorganizowanie systemu pracy w taki sposób, aby uczestnicy mieli możliwość stałego kontaktu 

z terapeutami, a pracownicy mogli monitorować stan psychofizyczny podopiecznych i w razie 

potrzeby odpowiednio reagować. 

Pomimo nieobecności uczestników w ŚDS terapeuci sprawowali opiekę oraz 

realizowali cele założone w rocznych planach pracy oraz indywidualnych planach wspierająco-

aktywizujących, poprzez: 

− stały kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych, 

− kontakt osobisty z uczestnikami w czasie dostarczania materiałów, kart pracy oraz 

paczek żywnościowych, 

− alternatywne sposoby realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka 

(realizacja przez uczestników zadań zleconych przez terapeutów odbywała się  

w domu uczestnika, a następnie była ona sprawdzana przez terapeutę zlecającego 

zadanie). 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie w 2020 r. realizował swoje zadania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

 

Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i sprzętu 

rehabilitacyjnego – Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe w Ostródzie – kwota 10.000,00zł. 

 

Celem ogólnym zadania udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków 

opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego było prowadzenie Stacji Socjalnej w Ostródzie  

w ramach, której działał punkt pomocy sanitarnej oraz magazyn/wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

 Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedmiotowego zadania, 

ogłoszonym w dniu 05 grudnia 2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa powołana 

Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu  

w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego. W ramach tego priorytetu na realizację zadania pn.: „Udzielanie osobom 

potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu 
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rehabilitacyjnego” na podstawie umowy nr 524/02/2020 z dnia 31.12.2019 r. dofinansowano 

działania Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie dotacją o wartości 10.000,00zł.  

Celem zadania było zapewnienie specjlistycznej opieki nad osobami starszymi, 

przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w ramach prowadzonej Stacji Socjalnej przy  

ul. Olsztyńskiej 1, która była dostępna dla mieszkańców gminy od poniedziałku do piątku przez 

dwie godziny dziennie. W czwartki stacja dostępna była przez 4 godziny dziennie. W ramach 

realizowanego zadania, odbywały się również odwiedziny domowe. Wykwalifikowana  

pielęgniarka odwiedzała osoby wymagające opieki domowej. Osoby te otrzymywały niezbędne 

środki opatrunkowe i higieniczne. Pielęgniarka wykonywała również podstawowe czynności  

z zakresu higieny, pielęgnacji ran i odleżyn. Podpopieczni otrzymywali paczki żywnościowe  

i ubrania. W razie potrzeby dowożono osoby tego potrzebujące do lekarza. Mieszkańcy gminy 

mieli również możliwość nieodpłatnego skorzystania z wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego, w tym m.in.: szpitalnych łóżek elektrycznych, wózków, chodzików, 

balkoników, koncentratorów tlenu i kul inwalidzkich. Z uwagi na padnemię COVID-19,  

w okresie wiosennym i jesiennym, nie wszystkie odwiedziny były możliwe  

do zrealizowania, jednak oferent pozostawał z podopiecznymi w kontakcie telefonicznym. 

Wszelkie potrzeby podopiecznych zaspokajano bezkontaktowo. Przez cały okres trwania 

umowy, podopieczni pozostawali pod opieką pielęgniarki. W roku 2020 udało się zakupić 

3 nowe łóżka elektryczne.  

Kolejny rok działania Stacji Socjalnej na terenie gminy przyniósł wzrost ilości 

świadczonych usług. W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono 468 wizyt 

domowych, przyjęto 233 mieszkańców gminy na terenie Stacji Socjalnej, wydano nieodpłatnie 

2940 sztuk środków opatrunkowych/medycznych/pampersów, wypożyczono 80 sztuk sprzętu 

rehabilitacyjnego. Ponadto przejechano 2490 km, w celu dotarcia do pacjentów na terenie 

gminy. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – kwota 15.000,00zł. 

 

Celem ogólnym zadania Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” była pomoc 

stypendialna młodzieży z terenu Gminy Ostróda. Zadanie ma na celu zintegrowanie  
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i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania współnych działań 

na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich rowieśników.  

Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedmiotowego zadania, 

ogłoszonym w dniu 07 stycznia 2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa powołana 

Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r.  

na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego. W ramach tego priorytetu na realizację zadania pn.: Fundusz 

Stypendialny „Równe Szanse” na podstawie wieloletniej umowy nr 526/17/2019 z dnia 

31.01.2019 r. dofinansowano działania w 2020 r. Fundacji Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą 

w Łukcie dotacją o wartości 15.000,00zł.  

Zadanie jest realizowane w ramach umowy wieloletniej na lata 2019-2021, a dotacja 

przekazywana w transzach, zgodnie z poniższym zestawieniem : 

1) dotacja w 2019 r. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy  

w wysokości 15.000,00zł, 

2) dotacja w 2020 r. w terminie do 15 lutego 2020 r. w wysokości 15.000,00zł, 

3) dotacja w 2021 r. w terminie do 15 lutego 2021 r. w wysokości 15.000,00zł. 

Dotacja przyznana na rok 2020 została w pełni rozdysponowana. 

Celem szczegółowym tego priorytetu jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej  

i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Ostróda, 

uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadpodstawowych, średnich i wyższych. Fundacja 

w dużej mierze realizowała swoje działania na obszarze byłych Państwowych Gospodarstw 

Rolnych. Są to tereny bardzo ubogie, a jego mieszkańcy pochodzą z rodzin niezamożnych. 

Młodzież ma utrudniony dostęp do edukacji oraz najnowszych technologii informacyjnych. 

Jednym z kryteriów dostępu do stypendium był dochód netto na osobę w rodzinie. 

Niejednokrotnie bywało, że stypendium „Równe Szanse” było jedyną możliwością podjęcia 

bądź kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej. Wypłacana miesięcznie 

pomoc pozwalała młodzieży na bieżąco pokrywać koszty związane z dojazdami do szkoły lub 

inne niezbędne wydatki. Udział w programie stypendialnym „Równe Szanse” zwiększał 

możliwość otrzymania stypendium w kolejnych programach skierowanych m.in. do studentów 

(Stypendia Pomostowe). Dzięki realizacji zadania stypendyści mieli możliwość zintegrowania 

się oraz zaktywizowania na rzecz  swojego środowiska lokalnego. Stworzone zostały 
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możliwości rozwoju indywidualnego poprzez udział w projektach i akcjach organizowanych 

przez Fundację oraz inne organizacje i instytucje działające na terenie gminy.  

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie odbyło się uroczyste wręczenie 

listów gratulacyjnych o przyznaniu stypendiów. Wszyscy kandydaci wyróżniali się wysoką 

średnią ocen, szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością społeczną. 

W ramach tego priorytetu w roku 2020 stypendium otrzymało 16 osób, w tym: 

− 8 osób w edycji 2019/2020, 

− 8 osób w edycji 2020/2021. 

Dotacja przyznana na rok 2020 została w pełni rozdysponowana. 

 

PRIORYTET 2 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Celem ogólnym tego priorytetu był ogólny rozwój psychofizyczny i zdrowotny 

wszystkich mieszkańców Gminy Ostróda oraz ich równy dostęp do różnych form kultury 

fizycznej i sportu, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.  

W ramach przedmiotowego priorytetu ogłoszono konkurs dotyczący popularyzacji 

sportu w zakresie 7 zadań: 

1) popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 

2) popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – karate, judo, 

3) popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim, 

4) popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim, 

5) popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia 

fitness, 

6) popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim, 

7) popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim. 

Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedmiotowego zadania, 

ogłoszonym w dniu 05 grudnia 2019 r. wpłynęło 13 ofert. Komisja konkursowa powołana 

Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu  

w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego. W ramach tego priorytetu na realizację powyższych zadań dofinansowano 

działania 13 organizacji dotacjami o łącznej wartości 280.000,00zł, mianowicie: 
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1) popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim – 170.000,00zł, w tym: 

a) Gminny Ludowy Klub Sportowy MEWA Smykowo -10.000,00zł, 

b) Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Smykówko – 24.000,00zł, 

c) Ludowy Klub Sportowy TYROWO – 26.000,00zł, 

d) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg-Kormoran” – 50.000,00zł, 

e)  Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 50.000,00zł, 

f) Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda – 10.000,00zł; 

2) popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – karate, judo, 

- 8.000,00zł, w tym: 

a) Stowarzyszenie „GLADIUS” w Ostródzie – 5.000,00zł,  

b) Uczniowski Klub Sportowy „SHIZOKU” w Ostródzie – 3.000,00zł; 

3) popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim – 7.000,00zł  

z przeznaczeniem dla Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego  

w Ostródzie; 

4) popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 32.000,00zł  

z przeznaczeniem dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego 

OSTRÓDZIANKA w Ostródzie; 

5) popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia 

fitness – 50.000,00zł z przeznaczeniem dla Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony 

Narodowej w Ostródzie; 

6) popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim – 5.000,00zł  

z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego Return w Ostródzie; 

7) popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim – 8.000,00zł  

z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia MOTO KLUB Ostróda. 

 

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „MEWA” Smykowo - kwota 10.000,00zł 

 

Głównym celem projektu było upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu 

oraz rozwinięcie zainteresowań sportowych, poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli w liczbie 40 osób  

w różnym przedziale wiekowym. Treningi prowadzone były 2 razy w tygodniu, w każdym  
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z treningów brało udział około 20 osób. Zajęcia prowadzone były przez trenerów i animatorów 

sportu na hali sportowej w Durągu, następnie ze względu na panujące obostrzenia, na boisku 

gminnym w Smykowie w podziale na kilka grup. Gdy już była taka możliwość, brano udział  

w rozgrywkach piłkarskich. Treningi prowadził licencjonowany  trener w ramach wolontariatu. 

W ramach projektu została wyremontowana i wyposażona szatnia. Całoroczna pielęgnacja 

boiska wpłynęła na zwiększenie jakości murawy. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

− podniesienie sprawności fizycznej, umiejętności oraz aktywności ruchowej, 

− udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

− aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

− rozwinięcie pozytywnych cech osobowości (ducha zdrowej rywalizacji, koleżeńskości, 

współdziałania), 

− integracja mieszkańców sołectw. 

Przyznana dotacja umożliwiła realizowanie założeń Klubu – aktywizacja większej 

ilości dzieci i młodzieży, poprzez udział w zajeciach sportowych związanych z piłką nożną.  

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - kwota 24.000,00zł 

 

Głównym celem projektu była popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 

rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez grę  

w piłkę nożną oraz upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

Odbiorcami przedmiotowego zadania były dzieci, młodzież i dorośli z miejscowości: 

Smykówko, Pietrzwałd, Zajączki, Reszki, Smykowo, Bałcyny i Ostróda.  

Klub „Iskra” posiada dwie drużyny: seniorów i trampkarzy. Przygotowania do sezonu 

rozpoczęły się w styczniu na hali sportowej w Samborowie. Treningi trwały po 90 minut.  

W grupie seniorskiej i młodzieżowej trenowało po ok. 16 zawodników. Treningi na Sali 

odbywały się do końca marca. W tym czasie grupa seniorska rozegrała mecze sparingowe  

z drużynami: SPARTA Kwietniewo, LIDER Złotowo oraz JASTRZĄB Ględy. Grupa 

młodzieżowa również trenowała w Samborowie po 90 minut. Rozegrała mecze towarzyskie  
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z drużynami: Akademia Piłkarska Ostróda oraz CZARNI  Rudzienice. 13 grudnia 2020 r. 

zawodnicy wzięli udział w Wojewódzkich Finałach LZS – halowe w Byszwałdzie rocznika 

2006 i młodsi. Klub zajął IV miejsce rywalizując z Constrakr 1 Lubawa, Constrakt 2 Lubawa, 

Pisa Barczewo, GLZS Rybno, Błękitni Pasym. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

- upowszechnienie kultury fizycznej, 

- rozwinięcie zainteresowań sportowych w środowisku wiejskim, 

- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym, 

- udoskonalenie posiadanych i nabycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

- rozwinięcie pozytywnych cech osobowości (koleżeństwa, odpowiedzialności), 

- integracja młodzieży z różnych miejscowości.  

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica - kwota 50.000,00zł 

 

Głównym celem projektu było upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego 

i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej 

w środowisku wiejskim, rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych, popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku  

w czasie wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli  

z miejscowości Turznica, Reszki, Bałcyny, Brzydowo, Wirwajdy, Naprom i Samborowo.  

W zajęciach brało udział 3 trenerów, 24 osoby w grupie seniorskiej, 16 osób w grupie młodzik, 

12 osób w grupie orlik oraz 5 osób zaangażowanych w prowadzenie, administrowania i prace 

przy obiektach sportowych.  

W ramach przedmiotowego zadania wykonano plakaty dotyczące rozgrywek wraz  

z informacją o współfinansowaniu przez Gminę Ostróda. W ramach dotacji dokonano również 

zakupu niezbędnego sprzętu sportowego, wyposażenia boiska oraz opłacono koszty związane 

z przejazdami na mecze wyjazdowe oraz obsadą sędziowską. Dzięki zakupionym strojom 

sportowym z herbem Gminy Ostróda, zadbanym obiektem sportowym oraz zapleczem dla 

drużyn, sędziów i kibiców, Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica mógł godnie 

reprezentować gminę.  
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Klub jako jeden z dwóch z powiatu ostródzkiego, jako jeden z 29 z województwa 

warmińsko-mazurskiego i jako jeden z 694 klubów otrzymał Certyfikat nadany przez Polski 

Związek Piłki Nożnej, potwierdzający prawidłowość wykonywanych szkoleń skierowanych  

do dzieci i młodzieży w obowiązujących standardach.  

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

− podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

− udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

− aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

− szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

− stałe zaangażowanie w treningi, zajęcia teoretyczne oraz rozgrywki. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - kwota 50.000,00zł 

 

Celem głównym projektu było propagowanie w środowisku wiejskim aktywnego  

i zdrowego trybu życia, rozwijanie umiejętności sportowych, jak również zapobieganie 

patologiom poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych, zdrowych form spędzania 

czasu wolnego. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Zwierzewo, Lubajny, Idzbark, Górka, Międzylesie, Warlity Wielkie, Naprom i innych 

okolicznych miejscowości w liczbie 66 osób, w tym: 

− 16 osób w przedziale wiekowym 8-10 lat, 

− 20 osób w przedziale wiekowym 11-16 lat, 

− 30 osób w wieku powyżej 17 lat. 

Treningi prowadzone były trzy razy w tygodniu po 60 min. (8-10 lat), 90 min. (11-13 

lat), 90 min. (14-17 lat) i 90 min. (pow. 17 lat). 

Uczestnicy projektu trenowali pod kierunkiem i nadzorem instruktorów, rozgrywały 

mecze, turnieje i sparingi. 
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Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− wskazanie uczestnikom sportu jako zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu 

wolnego,  

− rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

− podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

− umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym, 

− udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

− aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, w celu zmniejszenia 

dysproporcji i wyrównywanie szans w dostępie do działań edukacyjno-sportowych  

w stosunku do młodzieży miejskiej,  

− motywowanie uczestników do systematycznego uczestnictwa w zawodach piłki nożnej, 

− udział w rozgrywkach promujących Gminę Ostróda, 

− przeprowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz 

techniki, 

− udział w rozgrywkach klasy „okręgowej” w sezonie wiosennym i jesiennym oraz  

w sparingach towarzyskich, 

− rozwinięcie pozytywnych cech osobowości: koleżeństwo, odpowiedzialność i rywalizacja 

w duchu fai-play, 

− nawiązywanie nowych znajomości między uczestnikami rozgrywek oraz turniejów, 

− poprawiono infrasrtukturę związaną z obiektem sportowym, 

− przeprowadzono szereg szkoleń w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki dotyczącej 

piłki nożnej.  

Realizacja zadania odbyła się w trzech etapach, podczas których sukcesywnie zostały 

zakupione poszczególne niezbędne materiały, sprzęt oraz opłaty sędziowskie.  W pierwszym 

etapie zorganizowano spotkanie, które rozpoczęło realizację projektu. Powołano zespół 

prowadzący kadry oraz instruktorów, którzy prowadzili zajęcia z uczestnikami projektu.  

W kolejnych etapach rozpoczęto realizację i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zgodnie  

z terminarzem rozgrywek klasy „okręgowej”  na rok 2020 i terminarzem klasy okręgowej 

juniorów, grupy młodzieżowej juniora młodszego oraza orlika. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 
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Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - kwota 26.000,00zł 

 

Głównym celem projektu było podniesienie sprawności fizycznej, zapewnienie 

aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu dzieci i dorosłych jak również konsolidacja 

środowiska wiejskiego. Przeprowadzono szereg zróżnicowanych zajęć sportowych dla 

wszystkich grup wiekowych pod okiem licencjonowanego trenera. Drużyna wzięła  

z powodzeniem udział w regularnych rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-

Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie (IV miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej 

20/21). W okresie letnim odbył się coroczny mecz „Żonaci-Kawalerzy” oraz „Panny-Mężatki” 

dla członków klubu, mieszkańców wsi oraz osób zaangażowanych w działalność klubu, 

połączony ze wspólnym poczęstunkiem. Otrzymane środki na realizację zadania zostały 

przeznaczone na organizację 2 treningów tygodniowo z licencjonowanym trenerem. W lutym 

zawodnicy wzięli udział w halowym turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez Ostródzkie 

Centrum Sportu i Rekreacji. Rozegrano łącznie ok. 20 meczów towarzyskich i w regularnych 

rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu województwa. Podczas realizacji przedmiotowego 

zadania klub wykorzystał posiadane zasoby i sprzęt sportowy, a administrowane przez klub 

boisko gminne w Tyrowie zapewniło niezbędne zaplecze socjalno-sportowe. Obecną 

infrastrukturę sportową stadionu rozbudowano o zamówioną atestowaną ławkę dla 

zawodników rezerwowych. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− udział w meczach sparingowych, 

− udział w halowych turniejach piłki nożnej, 

− rozegranie ok. 20 meczów, 

− podniesienie umiejętności piłkarskich i kondycji fizycznej poprzez udział w treningach. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda – kwota 10.000,00zł 

 

Głównym założeniem przedmiotowego programu było popularyzowanie piłki nożnej  

w środowisku wiejskim poprzez szkolenie dzieci i młodzieży. 13 grup piłkarskich trenujących 

w Akademii Piłkarskiej odbywało treningi min. 2 razy w tygodniu po 1,5 h w grupach 
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najmłodszych oraz 3 razy w tygodniu w grupach starszych (Żak I, II, III, IV do grupy Junior 

Młodszy). Grupy najmłodsze Skrzat I, II, III uczestniczyły w turniejach polegających na grach 

i zabawach z zakresu piłki nożnej. Grupy Żak do Juniora Młodszego uczestniczyły  

w rozgrywkach ligowych i turniejach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek 

Piłki Nożnej oraz licznych turniejach halowych. Przez okres trwania zadania odbywały się 

treningi bramkarskie w dwóch grupach młodszej i starszej min. 3 h tygodniowo. Wprowadzony 

także został trening motoryczny od grupy Orlik I do grupy Junior Młodszy w zakresie 1,5 h 

tygodniowo przez cały okres trwania zadania. Zorganizowano 4 turnieje halowe dla czterech 

różnych kategorii wiekowych.  

W okresie styczeń-grudzień 2020 w treningach wzięło udział łącznie ok. 250 dzieci  

w następujących grupach ok. 18 - osobowych (w lipcu odbyła się przerwa w treningach): 

− Skrzat I – 2 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Skrzat II – 2 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Skrzat III – 2 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Żak I – 3 razy tygodniowo po 1 h, 

− Żak II – 3 razy tygodniowo po 1 h, 

− Żak III – 3 razy tygodniowo po 1 h, 

− Żak IV – 3 razy tygodniowo po 1 h, 

− Orlik I – 3 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Orlik II – 3 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Młodzik I – 3 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Młodzik II – 3 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Trampkarz – 3 razy tygodniowo po 1,5 h, 

− Junior Młodszy – 3 razy tygodniowo po 1,5 h. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostróda poprzez systematyczne uczestnictwo 

w treningach w 14 grupach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych, 

− uświadomienie dzieci i młodzieży o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, 

palenia papierosów oraz spożywania narkotyków i sterydów, 

− promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w treningach oraz meczach, 

− podnoszenie kwalifikacji i umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży, 
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− poznawanie zasad sportowej rywalizacji w duchu fair-play, 

− uczenie zasad współpracy w grupie, 

− popularyzacja piłki nożnej wśród dzie4ci i młodzieży, 

− podniesienie kwalifikacji kadry trenerskiej poprzez uczestnictwo w kursach  

i konferencjach, 

− promocja Gminy Ostróda poprzez udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich 

wojewódzkich oraz ogólnopolskich. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo 

Stowarzyszenie GLADIUS - kwota 5.000,00zł 

 

W skali całego roku zorganizowano ponad 354 godziny zajęć sportowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. W trakcie roku zawodnicy wzięli udział w sześciu ogólnopolskich  

i dwóch regionalnych turniejach sportowych. W dniu 17 października 2020 r. zorganizowany 

został turniej sportowy „Mistrzostwa Polski Północnej w Taekwon-do ZS PUT. Gladius Cup 

2020”. Z przyznanej dotacji zakupiono specjalistyczny sprzęt sportowy niezbędny  

do przeprowadzania treningów dzieci i młodzieży oraz stroje sportowe. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− przeprowadzenie zajęć całorocznych, udział w zawodach sportowych oraz organizacja 

turnieju przyczyniła się do popularyzacji sportu i idei zdrowego trybu życia wśród 

mieszkańców Gminy Ostróda, 

− udział w rywalizacji sportowej miał bezpośredni wpływ na kształtowanie pozytywnych 

cech charakteru uczestników zgodnie z zasadami fair-play, pozwolił też budować 

pozytywne wzorce do naśladowania dla innych uczestników zajęć, których 

umiejętności nie pozwalają jeszcze na starty w zawodach, 

− realizacja zadania pozwoliła utrwalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz zweryfikować 

je w praktycznej rywalizacji sportowej. 

Z uwagi na brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z noclegami sędziów  

w trakcie turnieju Mistrzostwa Polski Północnej ZS PUT (październik 2020 r.), 

wynegocjowanie niższej ceny medali, a przede wszystkim z uwagi na konieczność 



Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 

 

 

Ostróda, maj 2020              Strona 29 

 

przeprowadzenia zawodów w podwyższonym reżimie sanitarnym w związku z pandemią 

COVID-19 , część środków z dotacji przesunięto i wykorzystano na zakup nowych przyłbic 

ochronnych dla sędziów, rękawic nitrynowych oraz na wynajęcie ochrony, która zapewniała 

egzekwowanie realizacji wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeprowadzania 

imprez sportowych.  

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Uczniowski Klub Sportowy „SHIZOKU” - kwota 3.000,00zł 

 

Głównym celem projektu było upowszechnianie sportów walk wschodu - judo wśród 

dzieci i młodzieży, popularyzacja aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego 

wypoczynku w czasie wolnym. Podczas zajęć nastąpiła zwiększona integracja nie tylko 

ćwiczących uczestników z gminy lecz również z młodzieżą miejską. Zajęcia odbywały się raz 

w tygodniu, w dwóch grupach (dzieci oraz grupa zaawansowana). Dla najmłodszych 

prowadzone były osobne zajęcia raz w tygodniu. Zawodnicy startowali w turniejach m.in.  

w Mrągowie, Koszelewach i Olsztynie. Najmłodsi brali udział w Turnieju dla Dzieci  

w Ostródzie, w XIV Memoriale im. Waldemara Nalewajko.  

 

Udział w zawodach: 

− Turnieje Ogólnopolskie – Koszelewy, 

− XXIV – Ostródzki Turniej Judo, 

− XIV Memoriał im. W. Nalewajko.    

Seminaria i obozy: 

− Mrągowo, 

− Zakopane, 

− Koszelewy, 

− Olsztyn. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 

 

 

Ostróda, maj 2020              Strona 30 

 

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – kwota 32.000,00zł 

 

Głównym celem projektu było upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego  

i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację tenisa stołowego  

w środowisku wiejskim. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież i w mniejszej liczbie dorośli 

(ok. 35 osób). Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu pod okiem trenerów i instruktorów. 

Wysoka frekwencja na treningach i turniejach pokazała, że uczestnicy zadania chętnie 

uprawiają sport ze szczególnym uwzględnieniem tenisa stołowego. Uczestnicy zadania 

trenowali w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Pięciu trenerów i instruktorów 

klubowych gwarantowało prawidłowy rozwój sportowy poszczególnych grup wiekowych  

z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb. Uczestnicy korzystali ze sprzętu sportowego 

udostępnionego przez klub na potrzeby realizacji zadania. Organizowane turnieje podzielono 

na kategorie wiekowe i płeć uczestników tak, aby rywalizacja pomiędzy nimi była jak 

najbardziej sprawiedliwa. Część zajęć wiosennych odbyła się w późniejszym niż pierwotnie 

zakładano terminie z uwagi na epidemię koronawirusa. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− upowszechnienie kultury fizycznej jako zdrowego i aktywnego sposobu spędzania 

wolnego czasu z dala od używek, 

− rozwinięcie zainteresowań sportowych,   

− podniesienie sprawności fizycznej, aktywności ruchowej, 

− wzmocnienie więzi środowiska pomiędzy młodzieżą z innych miejscowości, 

− zawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, 

− udoskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego, 

− rozwinięcie pozytywnych cech osobowości: koleżeństwa, odpowiedzialności i działania 

wg. zasady fair-play, zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym.  

 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 
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Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim 

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie – kwota 5.000,00zł 

Dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach sportowych organizowanych głównie  

na kortach miejskich w Ostródzie. Przy ul. 3-go Maja 19 a oraz na hali sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Ostródzie. Podczas realizacji procesu szkolenia uczestnicy doskonalili 

umiejętność gry w tenisa ziemnego. Poprawiona została sprawność fizyczna dzieci,  

co uwidocznione zostało w konsultacjach i sprawdzianach organizowanych przez trenerów. 

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Ostróda aktywnie spędzały czas wolny oraz wdrażały nawyki 

regularnego treningu sportowego. Środki otrzymane w ramach przedmiotowej dotacji zostały 

przeznaczone w części na zakup doposażenia bazy sprzętu niezbędnego do kontynuacji procesu 

szkolenia. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w 8 grupach w ilości 38 spotkań. 

 

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− upowszechnienie kultury fizycznej jako zdrowego i aktywnego sposobu spędzania 

wolnego czasu z dala od używek, 

− realizacja zadania pozwoliła utrwalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz zweryfikować je 

w praktycznej rywalizacji sportowej, 

− rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

− podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej. 

 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – kwota 7.000,00zł  

 

 Celem realizacji zadania było rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci  

i młodzieży w oparciu o uprawianie lekkoatletyki poprzez podnoszenie poziomu wyszkolenia 

zawodników, zapewnianie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, a tym samym 

zapobiegania patologiom. Adresatami zadania była młodzież szkolna zamieszkująca tereny 

wiejskie Gminy Ostróda.  

Zakładane cele zostały osiągnięte. Grupa 7 osób – młodzieży utalentowanej sportowo 

codziennie uczestniczyła w treningach organizowanych i prowadzonych przez 
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wykwalifikowanego trenera lekkoatletyki. Zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowania 

młodzieży lekkoatletyką jest doskonałym przykładem propagowania aktywnego spędzania 

czasu wolnego. Przynajmniej dwie godziny po zakończeniu zajęć szkolnych młodzież była 

oderwana od statycznych rozrywek w fromie gier koputerowych, telefonów komórkowych, 

bądź innych mobilnych urządzeń elektronicznych.   

Poziom sportowy uczestników zadania podniosły też zgrupowania sportowe 

organizowane trzy razy w roku. Zwyżkę poziomu sportowego można było zauważyć podczas 

mityngów lekkoatletycznych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim. 

Podczas imprez sportowych zawodnicy klubu występowali w strojach z nadrukowanym 

herbem Gminy Ostróda. Treningi odbywały się najczęściej na stadionie lekkoatletycznym  

w Ostródzie oraz na leśnnych pętlach nad jeziorem Drwęckim. Co drugi tydzień treningi 

odbywały się siedem razy w tygodniu z wyłączeniem świąt i co drugiej niedzieli.  Działania  

w ramach „Popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim” cieszyły się dużym 

zainteresowaniem młodzieży. W 2020 roku Gminę Ostróda w różnego rodzaju zawodach  

i mityngach regularnie reprezentowało kilkanaście zawodniczek MLKS Ostróda.       

     Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana.                            

 

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 

Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej – kwota 50.000,00zł 

 

Organizacja zajęć fitness w następujących miejscowościach Durąg, Zwierzewo, 

Pietrzwałd, Samborowo, Kajkowo, Idzbark, Ostrowin, Kątno i Brzydowo. Zajęcia odbywały 

się w salach gimnastycznych obiektów oświatowych lub świetlicach wiejskich znajdujących 

się w tych miejscowościach. Prowadzone były przez trenerów posiadających odpowiednie 

uprawnienia. Treningi odbywały się 1-2, 3 razy w tygodniu, w zależności od miejscowości. 

Pojedynczy trening zawierał elementy rozgrzewki, rozciągania, układy taneczne, siłowe  

i wytrzymałościowe. Głównego trenera prowadzącego i merytorycznego wspomagało kilku 

trenerów społecznych, co zwiększyło atrakcyjność zajęć i ich jakość. Czas jednostkowy  

na realizację pojedynczych zajęć to przeciętnie 60 minut (15 min. – ćwiczenia rozciągające, 20 

min. – siłowo-dynamiczne, 20 min. – specjalistyczne, 5 min. – rozluźniająco-rozciągające). 

Zajęcia odbywały się: 

− w poniedziałki: Durąg (1730) i Samborowo (1900), 
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− we wtorki: Kątno (1800) i Idzbark (1915), 

− w środy: Kajkowo (1800) i Pietrzwałd (1930), 

− w czwartki: Durąg (1730) i Samborowo (1900), 

− w piątki: Zwierzewo (1700) i Brzydowo (1830). 

 Regularność treningów bezwzględnie wzmocniła poszczególne cechy motoryczne,  

co można było zaobserwować, podczas wznoszącej się intensywności treningów z biegiem 

czasu. Łączna liczba uczestników indywidualnych to ok. 400 osób, łączna liczba uczestników 

przez cały projekt to ok. 4000 osób. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną część zajęć przeprowadzono w terenie.  

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana.         

                    

Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim 

Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda – kwota 8.000,00zł 

 

Celem zadania było propagowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania 

wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez 

rozpowszechnianie uprawiania sportów motorowych.  

Zadanie skierowane było do dzieci, młodzieży i osób dorosłych pochodzących  

ze środowisk wiejskich Gminy Ostróda. Głównym założeniem programu było zwiększenie 

zainteresowania sportami motorowymi, podkreślając, że jest to sport wymagający 

samodyscypliny, wytrwałości, odpowiedzialności i wyczerpujących treningów. Zawody były 

doskonałą okazją do zaprezentowania prawidłowego i bezpiecznego wykonywania sportów 

motorowych jako dyscypliny grupowej. Zadaniem objęto 20 uczestników. W związku  

z sytuacją epidemiologiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami, publiczność nie była obecna 

podczas zawodów. Nie odbyło się również zaplanowane dla publiczności szkolenie. Zgodnie z 

zapisami umowy logo Gminy Ostróda zamieszczone zostało na strojach motocyklowych, 

kurtkach typu softshell oraz busach transportujących motory.  

Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− zadeklarowanie kilku uczestników zadania publicznego do udziału w zawodach  

w sezonie 2021 oraz uczestnictwa we wspólnych treningach, 
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− spędzanie aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu, co skutkowało 

odpoczynkiem psychicznym i relaksem od codziennych obowiązków oraz sytuacji 

epidemiologicznej w kraju, 

− kształtowanie postaw prozdrowotnych i sportowych.  

Z weryfikacji sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych wynikło,  

iż dotacja przyznana dla Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda na realizację zadania 

„Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim” została wykorzystana zgodnie  

z przeznaczeniem oraz rozliczona, natomiast część niewykorzystanej kwoty dotacji, 

wynikająca z rozliczenia dotowanego zadania w wysokości 1.001,21zł, została zwrócona  

na rachunek Urzędu Gminy Ostróda. 

 

PRIORYTET 3 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego 

„Orewiaczek” 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie – 

kwota 65.000,00zł 

 

Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest 

zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda dostępu  

do zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych i edukacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie. Codzienne dowozy umożliwiają uczestnictwo  

w edukacji przy jednoczesnym kontakcie z najbliższymi, co skutkuje dobrym samopoczuciem 

wychowanków bez napięć i stresów, bezpośrednio wpływając na rozwój intelektualny, 

emocjonalny oraz wczesnej autonomii. Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym 

przedmiotowego zadania, ogłoszonym w dniu 05 grudnia 2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja 

konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 

2019 r. na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert.  

W ramach tego priorytetu na realizację zadania pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży 
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niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego OREWIACZEK”  

na podstawie umowy nr 524/01/2020 z dnia 31.12.2019 r. dofinansowano działania Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie dotacją 

o wartości 65.000,00zł.  

W okresie 01.01.2020 r. – 31.08.2020 r. z transportu skorzystało 17 osób, a w okresie 

01.09.2020 r. – 31.12.2020 r. – 19 osób – dzieci  młodzież z niepełnosprawnościami w wieku 

4-24 lata. 

Efektem realizacji zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym 

z terenu Gminy Ostróda dostępu do usług edukacyjno-rehabilitacyjnych i terapeutycznych,  

a przez to: 

- poprawę poziomu ich funkcjonowania psychomotorycznego, 

- podniesienie poziomu ich funkcjonowania fizycznego i społecznego, 

- rozwój intelektualny i emocjonalny, 

- rozwój dojrzałości i autonomii,  

- wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych. 

Dowozy odbywały się 5 dni w tygodniu na pierwotnie zaplanowanej trasie: 

− Ostróda-Naprom-Bałcyny-Ornowo -Ostróda (1 kurs = 40 km), 

− Ostróda-Tuszewo-Targowisko Dolne-Lubawa-Grabowo-Lipowo-Bałcyny (1 kurs = 85 

km), 

− Ostróda-Turznica-Tyrowo-Morliny-Smykowo-Smykówko-Brzydowo-Ostróda (1 kurs 

= 90 km), 

− Ostróda-Samborowo-Lesiak Ostródzki-Wałdowo-Międzylesie-Ostróda (1 kurs = 40 

km), 

− Ostróda-Miłomłyn-Szeląg-Ostróda (1 kurs = 40 km). 

Z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 oraz wprowadzenie przepisów 

uniemożliwiających realizację zadania w okresie od 13 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. 

transport nie był realizowany. W okresie od 25 maja 2020 r. do końca sierpnia 2020 r.,  

w bezpośrednim związku z pandemią zmalała liczba osób dowożonych do placówek PSONI, 

co skutkowało korygowaniem i aktualizowaniem na bieżąco tras dowozu. Od nowego roku 

szkolnego został opracowany nowy harmonogram dowozów, według którego został 

zaktualizowany budżet projektu, tj.: 
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− Ostróda-Naprom-Bałcyny-Ornowo-Ostróda (1 kurs = 40 km), 

− Ostróda-Tuszewo-Targowisko Dolne-Lubawa-Grabowo-Lipowo-Bałcyny 

Ostróda (1 kurs = 85 km), 

− Ostróda-Turznica-Tyrowo-Morliny-Smykowo-Smykówko-Brzydowo-Ostróda 

(1 kurs = 48 km), 

− Ostróda-Samborowo-Lesiak Ostródzki-Wałdowo-Międzylesie-Ostróda (1 kurs 

= 40 km), 

− Ostróda-Miłomłyn-Szeląg-Ostróda (1 kurs = 40 km), 

− Ostróda-Lesiak Ostródzki-Ostróda (ul. Szosa Elbląska)-Ostróda (OREW)  

(1 kurs = 15 km), 

− Ostróda-Marwałd-BartkiDylewo-Rychnowo-Gierzwałd-Lipowa Góra-Wólka 

Lichtańska-Grabin-Ostróda (1 kurs = 70 km), 

− Ostróda-Tergowisko-Lubawa-Prątnica-Naprom-Ostróda (1 kurs = 85 km), 

− Ostróda-Samborowo-Lesiak Ostródzki-Ostróda (1 kurs = 45 km), 

− Ostróda-Frygnowo-Łodwigowo-Grunwald-Stębark-Lipowa Góra-Pacółtowo-

Gierzwałd-Rychnowo-Grabin-Wólka Lichtańska-Ostróda (1 kurs = 80 km), 

− Ostróda-Wałdowo-Ostróda (1 kurs = 10 km), 

− Ostróda-Wigwałd-Ostrowin-Ostróda (1 kurs = 40 km), 

− Ostróda-Leszcz-Dąbrówno-Samin-Saminek-Ostrowite-Lewałd Wielki-

Gutowo-Marwałd-Klonowo-Ostróda (1 kurs = 120 km). 

Trasy obsługiwały pojazdy wynajęte i pojazd własny wraz z opiekunami – 

pracownikami PSONI. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób, 

zagwarantowany był nadzór opiekunów Zakupiono również środki ochrony osobistej 

przeznaczone dla beneficjentów projektu, opiekunów oraz kierowców. Ponadto zapewniono 

niepełnosprawnym wychowankom OREW i NPS dojazd na konsultacje do specjalistycznych 

placówek w innych miastach. Logotyp Gminy Ostróda jest zamieszczony przy wejściu  

do budynku Stowarzyszenia oraz na samochodach będących własnością PSONI.  

W ramach przekazanych zgodnie z podpisaną umową środków w łącznej wysokości 

65.000,00zł, podmiot uprawniony wydatkował kwotę 59.291,23zł.  

Różnica w wysokości 5.708,77zł stanowi zwrot dotacji dokonany przez Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.  
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PRIORYTET 4 

Turystyka i krajoznawstwo 

 

Celem ogólnym przedmiotowego zadania była szeroko pojęta promocja Gminy 

Ostróda, poprzez prowadzenie informacji turystycznej w Ostródzie. Na ogłoszenie  

o otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 05 grudnia 2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja 

konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 

2019 r. na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego. W ramach tego priorytetu na realizację zadania  

pn.: „Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej”  

na podstawie umowy nr 524/06/2020 z dnia 07.01.2020 r. dofinansowano działania 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ostródzie dotacją o wartości 

30.000,00zł. Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej  

Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie – 

kwota 30.000,00zł 

 

Głównym celem projektu była promocja walorów i atrakcji Gminy Ostróda, poprzez 

prowadzenie w sposób ciągły (całorocznie) Centrum Informacji Turystycznej w Ostródzie,  

a poprzez to zwiększenie rozpoznawalności marki regionu Mazur Zachodnich, w tym Gminy 

Ostróda, promocja atrakcji turystycznych, poprzez informowanie turystów przybywających  

do punktu IT, bieżąca aktualizacji serwisów internetowych, materiały promocyjno–

informacyjne (kalendarium wydarzeń z regionu, mapa Gminy Ostróda, artykuły w prasie). 

Informacji turystycznych udzielano drogą telefoniczną, elektroniczną oraz osobiście. Została 

zaktualizowana strona internetowa www.mazury-zachodnie.pl oraz baza noclegowo-

gastronomiczna Gminy Ostróda. Prowadzenie Informacji Turystycznej związane jest z ciągłą 

aktualizacją danych dotyczących infrastruktury i bazy turystycznej Gminy Ostróda, 

przetwarzania, opracowywania i wprowadzania ich w przestrzeń informacyjną,  

m.in. za pomocą publikatorów drukowanych i internetowych. W trakcie realizacji 

przedmiotowego zadania udzielono informacji łącznie 6100 turystom i mieszkańcom gminy. 

W związku z panującą pandemią oraz obostrzeniami związanymi z podróżowaniem, 

http://www.mazury-zachodnie.pl/
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odnotowano znaczący spadek ilości osób odwiedzających CIT, zwłaszcza turystów 

zagranicznych. ZLOT był jedną z pierwszych informacji turystycznych w Polsce, która 

wznowiła swoją działalność po pierwszej fali pandemii. Z powodu sytuacji w kraju nie było 

możliwe przygotowanie kalendarza wydarzeń z uwzględnieniem imprez z terenu Gminy 

Ostróda oraz współorganizacja imprez organizowanych przez Gminę Ostróda. W okresie 

realizacji zadania do obsługi turysty w Informacji Turystycznej były zatrudnione dwie osoby 

na umowę o pracę oraz jedna na umowę zlecenie w sezonie (łącznie 86.621,80zł). Obsługę oraz 

prowadzenie dokumentacji związanej z ofertą zapewniła firma księgowa obsługująca 

stowarzyszenie (łącznie 6.860,00zł). W centrum Informacji Turystycznej w styczniu 2020 r. 

został przeprowadzony remont, w budynku widoczna jest tablica z informacją o realizacji 

zadania. W czasie przymusowego zamknięcia obiektu promo0cja Gminy Ostróda odbywała się 

za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

      

 Rezultaty zrealizowanego projektu: 

− powstanie darmowej 3-języcznej mapy Gminy Ostróda – 3000 sztuk, 

− stworzenie ulotek z opisem szlaków Gminy Ostróda (wersja polsko-niemiecka) – 5000 

sztuk, 

− artykuł sponsorowany w lokalnej prasie – 1 sztuka,  

− promocja walorów turystycznych podczas wyjazdów targowych zagranicznych 

(styczeń-luty), 

− pobudzenie wśród mieszkańców Gminy chęci poznawania swojej małej ojczyzny 

poprzez jazdę na rowerze po wyznaczonych szlakach z aktualną mapą i opisem szlaków, 

− wzmożenie zainteresowania wśród mieszkańców Gminy Ostróda mapą ze szlakami 

pieszymi i rowerowymi na terenie gminy. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana.         

 

PRIORYTET 5 

 

Ratownictwa, ochrony ludności i poprawy bezpieczeństwa publicznego 

„Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych” – OSP 

Samborowo – kwota 320.00,00zł 
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Celem przedmiotowego zadania było przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych do działań ratowniczych, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek 

OSP z terenu Gminy Ostróda wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas 

usuwania skutków zagrożeń. Zwiększenia środków w wysokości 320.000,00zł dokonano 

Uchwałą Nr XXIV/192/2020 z dnia 21 maja 2020 r. W dniu 27 maja 2020 r. ogłoszono otwarty 

konkurs ofert z terminem składania wniosków do 17 czerwca 2020 r.  

Na przedmiotowy konkurs wpłynęła 1 oferta, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną  

w Samborowie. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy 

Ostróda z dnia 08 czerwca 2020 r. na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. rozstrzygnęła 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. W ramach tego priorytetu,  

na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań 

ratowniczych” na podstawie umowy nr 524/18/2020 z dnia 29.06.2020 r. przyznano 

dofinansowanie w wysokości 320.000,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.  

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt  

w postaci średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego VOLVO 

FLD3C FL 4x4 Nr VIN: YV2T0Y1B6LZ131550 rok produkcji 2020, z wyposażeniem dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie wykorzystywany w akcjach ratowniczych oraz 

podczas usuwania skutków zagrożeń. Zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty oraz zadania 

własne, które obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zakup samochodu znacznie poprawił gotowość 

jednostki OSP Samborowo do niesienia pomocy osobom poszkodowanym, udział  

w działaniach ratowniczych a także likwidacji klęsk żywiołowych. Samochód jest 

wykorzystywany w działaniach ratowniczych na terenie Gminy Ostróda. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

PRIORYTET 6 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium 

internetowego  

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie – kwota 10.000,00zł 
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Celem zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez 

prowadzenie medium internetowego” było stworzenie i prowadzenie medium społecznego  

w postaci kanału internetowego społecznej telewizji oraz produkcja materiałów dotyczących 

Gminy Ostróda. Medium stanowiło narzędzie komunikacji dla władz samorządowych oraz 

lokalnej społeczności.  Telewizja społeczna w przeciwieństwie do mediów komercyjnych jest 

polem edukacji obywatelskiej, forum wymiany informacji, myśli i idei. Tworzona przez 

mieszkańców i dla mieszkańców telewizja społeczna ma na celu pokazywać: 

− bieżące sprawy gminy, działalność samorządu, 

− materiały promujące walory turystyczne gminy, 

− relacje z działalności sołectw, organizacji pozarządowych. 

Szerokie dotarcie podnoszonych tematów do lokalnej społeczności oraz zwiększenie jej 

świadomości w tematyce wydarzeń gminnych, umożliwi wzrost zaangażowania mieszkańców 

gminy w sprawy publiczne i pobudzi ich aktywność obywatelską. 

Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedmiotowego zadania, 

ogłoszonym w dniu 05 grudnia 2019 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa powołana 

Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu  

w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego. W ramach tego priorytetu na realizację zadania pn.: „Działalność wspomagająca 

rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego” na podstawie 

umowy nr 524/07/2020 z dnia 31.12.2019 r. dofinansowano działania Stowarzyszenia Inicjatyw 

Możliwych RzeczJasna w Ostródzie dotacją o wartości 10.000,00zł.  

Dzięki realizacji zadania powstały 22 filmy i mini reportaże o tematyce związanej  

z Gminą Ostróda, regularnie publikowane na kanale YT stowarzyszenia 

(www.youtube.com/simrzeczjasna), FB (www.facebook.com/simrzeczjasna) oraz  

na wydzielonej dla projektu podstronie internetowej www.telewizjarzeczjasna.pl). Filmy 

cieszyły się sporym zainteresowaniem, najpopularniejsze z nich przekroczyły nawet 5 tys. 

wyświetleń. 

Przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana. 

 

 

 

http://www.facebook.com/simrzeczjasna
http://www.telewizjarzeczjasna.pl/
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4. Zadania realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji 

pozarządowej lub podmiotom, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania 

publicznego spełniającego łącznie następujące warunki: 

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10.000,00zł, 

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Korzystając z możliwości, jaką daje ustawa o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego ubiegały się o dofinansowanie w ramach tego trybu. Celem zrealizowanych zadań 

było przede wszystkim propagowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych. 

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w 2020 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęły 2 oferty 

podmiotów uprawnionych, dotyczących realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. Uznając celowość realizacji przedmiotowych zadań publicznych, na podstawie 

art. 19a ustawy zamieszczone zostały oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej 

www.gminaostroda.pl.  

W roku 2020 na przedmiotowe działania zaplanowano środki finansowe w łącznej 

wysokości 15.240,00zł, w tym: 

1) 8.240,00zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku”  

na realizację zadania pn.: „MAGICZNA KUCHNIA NA MAZURSKIEJ WSI”, 

2)  7.000,00zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku”  

na realizację zadania pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni  

na mazurskiej wsi”. 

Pismem z dnia 28 września 2020 r. Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku”, zwróciło się  

z prośbą o odstąpienie od umowy na realizację zadania „MAGICZNA KUCHNIA  

NA MAZURSKIEJ WSI” z przyczyn uniemożliwiających jej wykonanie, a środki zaplanowane 

http://www.gminaostroda.pl/
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na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 8.240,00zł pozostały na koncie 

Zleceniodawcy. 

W ramach przekazanych zgodnie z podpisaną umową nr 524/21/2020  

z 25 września 2020 r. środków w wysokości 7.000,00zł na realizację zadania „Od ziarenka  

do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi”, podmiot uprawniony wydatkował 

całość dotacji. 

 

5. Pożyczki, gwarancje, poręczenia 

 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki 

samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację 

zadań w sferze pożytku publicznego.  

W 2020 roku, udzielono również dwóch pożyczek dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Ostróda w łącznej kwocie 97.960,00zł, w tym: 

1) 60.960,00zł dla Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku”, 

2) 37.000,00zł dla Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie. 

Pożyczki zostały zwrócone w terminie określonym w umowach, tj. do dnia  

31.12.2020 r.   

 

6. Podsumowanie 

 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym 

rozwój naszej gminy. Budowa partnerskich relacji pomiędzy I a III sektorem stanowi istotny 

element lokalnej polityki Samorządu Gminy Ostróda. Silnie rozwijające się organizacje 

pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnej polityki rynku pracy, dialogu 

społecznego. Pobudzają także aktywność i zaangażowanie mieszkańców.  

Reasumując, w roku 2020 na realizację zadań własnych Samorządu Gminy Ostróda 

zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 1.408.925,00zł. Ostatecznie  

na realizację zadań publicznych zgodnie z podpisanymi 21 umowami udzielono 

dofinansowania w kwocie 1.736.275,50zł. Różnica pomiędzy planowanym budżetem  

a wykonanym planem w łącznej wysokości 327.350,50zł wynikła w szczególności z decyzji 
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Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniających plan dotacji celowych przeznaczonych  

na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie finansowania 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, 

art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 

3.2, wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, jak również 

z przeprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie.  Przedstawione tabele pokazują rozkład 

dotacji pomiędzy poszczególne zlecane zadania.  

 W ramach przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami środków w łącznej wysokości 

1.736.275,50zł, organizacje wydatkowały 1.729.565,52zł. Różnicę w wysokości 6.709,98zł 

stanowi zwrot dotacji dokonany przez: 

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Ostródzie, realizujące zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  

w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek””- 5.708,77zł, 

2) Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda, realizujące zadanie pn.: „Popularyzacja 

sportów motorowych w środowisku wiejskim” – 1.001,21zł. 

 

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdanie informacji 

można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie 

odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej. Za sukces należy uznać fakt,  

iż opracowany i uchwalony roczny program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie realizacji inicjatyw sektora 

obywatelskiego. 

Samorząd Gminy Ostróda w dalszym ciągu deklaruje chęć rozwijania współpracy   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego poprzez inicjowanie, podejmowanie i realizację nowych projektów.  

 

 

 

 

 


