Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Budry
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
za 2019 rok
Budry, 18 marzec 2020 r.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. 2019 r. poz. 688 późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek
realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z Uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz zapisami w/w ustawy
Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok
poprzedni.
W budżecie Gminy na rok 2019 przeznaczono kwotę 10 000 zł na współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie zrealizowanych umów udzielono dotacji na kwotę 8 500 zł.
1. Forma współpracy
W roku 2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w szczególności
poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie:
a) zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku otwartego konkursu ofert,
b) zlecanie realizacji zadań publicznych w wyniku otwartego konkursu ofert w sprawie
wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu,
c) współpracę z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej.
2. Otwarty konkurs ofert
W 2019 r. ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację 5 zadań publicznych na kwotę 6 000 zł.
Wpłynęło 3 oferty, łączna kwota podpisanych umów na wsparcie realizacji zadań
publicznych wyniosła 3 500 zł.
L.p
.

Organizacja

I

Organizacja spotkań edukacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży

1.

OSP w Budrach, Al. Wojska
Polskiego 41, 11-606 Budry

2.

II
III
IV

Nazwa zadania

Kwota
przyznane
j dotacji
(zł)

Organizacja Spotkań edukacyjnych i
sportowych dla diecie zrzeszonych w
1000
Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej
działającej przy OSP Budry
OSP w Ołowniku, Ołownik 57
Integracja międzypokoleniowa OSP i
1000
11-606 Budry
MDP
w Ołowniku
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych - Nie
wpłynęła oferta
Organizacja imprez kulturalnych oraz promujących działania ekologiczne -Nie
wpłynęła oferta
Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

1

OSP w Budrach, Al. Wojska Polskiego
27, 11-606 Budry

V

Turystyka i krajoznawstwo

1

Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie
Mazury
Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

Dzień Strażaka jako integracja lokalnej
społeczności

1000

V Rajd Rowerowy „Poznajemy Gminę 1500
Budry”

3. Otwarty konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje
w ramach regrantingu
Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje
w ramach regrantingu w 2019 r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Budry
z zakresu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-30 ustawy o działalności pożytku
publicznego na kwotę 4 000 zł .
Wpłynęło 1 oferta , podpisano umowę na 4000 zł.
L.p.

Organizacja

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota dotacji (zł)

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)

I
Wybór Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2019 r.
1.

Stowarzyszenie Gołdapski
Fundusz Lokalny, ul. Wolności
11, 19-500 Gołdap

Konkurs „Działaj
Lokalnie 2019”

4000

4000

W ramach regarntingu Gołdapski Fundusz Lokalny przyznał dwie dotacje
Koło Gospodyń Wiejskich w Popiołach kwota dotacji 5000 zł na Projekt „Integracja po
Popielsku – czyli spotkania zbożem i malwą malowane”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Budzewie kwota dotacji 3000 zł na Projekt „Kręć się z
naszym kołem ”.
4. Współpraca pozafinansowa
Gmina realizowała współpracę niefinansową z organizacjami pozarządowymi
w następujących formach :
a) udzielanie informacji o innych źródłach finansowania, doradztwo i pomoc merytoryczna
w przygotowaniu wniosków,
b) promowanie szkoleń i wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe,
c) przekazywanie informacji o szkoleniach zewnętrznych i konkursach ogłaszanych przez
inne podmioty.
d) nieodpłatne udostępniania pomieszczeń gminnych na realizację zadań publicznych.
Wójt Gminy Budry
/-/ Józef Markiewicz

