IV. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ
Obszar współpracy: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego

Kwota
wykorzy
stanej
dotacji w
PLN

Nazwa zadania
Podmiot
realizujący
zadanie

Okres realizacji
Nr umowy

Stowarzyszenie
Kobiet
Mazurskich
„Dziewczyny
znad Sapiny”

Wspieranie amatorskiego ruchu
artystycznego, artystycznych imprez
środowiskowych i innych projektów
kulturalnych, integrujących
społeczność lokalną p.n. ”Warsztaty
kreacji osobistej – teatr naszą pasją”
Okres realizacji: 01.06.201930.09.19r.

1.000,00

Umowa Nr Fn.032.35.2019 z dnia
30.04.2019 r.

Forma
zlecenia
realizacji
zadań

Rezultaty zadania

Otwarty
konkurs/
wspieranie
zadania

Zorganizowano i
przeprowadzono 25godzinne warsztaty
teatralne, w których
wzięło udział 20
osób. Uczestnicy
warsztatów
samodzielnie
przygotowali
kostiumy i
scenografię.

Obszar współpracy: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
L
p.

Podmiot
realizujący
zadanie

Nazwa zadania
Okres realizacji
Nr umowy

1.

Fundacja 3D
Dla Dobra
Dzieci

Zorganizowanie
półkolonii letnich dla
dzieci i młodzieży z
uwzględnieniem
elementów
profilaktyki
uzależnień termin
realizacji 15.04.31.08.2019 Umowa
nr Fn.032.34.2019

Kwota
wykorzyst
anej
dotacji w
PLN
12.000,00

Forma
zlecenia
realizacji
zadań
Wspieran
ie
zadania

Rezultaty zadania

Zorganizowano 8-dniowe półkolonie
letnie dla 30 dzieci, z elementami
nauki pływania oraz żeglarstwa, pod
opieką 2 pedagogów, psychologa oraz
instruktora sportów wodnych. Dzieci
były codziennie dowożone z
Pozezdrza autobusem do ośrodka,
miały zapewniony poczęstunek i
napoje. Zakupiono sprzęt do
urozmaicenia spędzania czasu na
wolnym powietrzu.

Wybór Operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu
Zadania z zakresu Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust 3 w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Nazwa zadania
Podmiot
realizujący
zadanie

Okres realizacji
Nr umowy

Kwota
wykorzy
stanej
dotacji w
PLN

Forma
zlecenia
realizacji
zadań

Rezultaty zadania

Kwota
wykorzy
stanej
dotacji w
PLN

Nazwa zadania
Podmiot
realizujący
zadanie

Okres realizacji
Nr umowy

Stowarzyszenie
Gołdapski
Fundusz
Lokalny w
Gołdapi

Forma
zlecenia
realizacji
zadań

Rezultaty zadania

Konkurs „Działaj
Lokalnie 2019”
Umowa nr
Fn.032.27.2018 z
20.06.2018 r. Okres
realizacji 20.05-31.12.
2018r.

2.000,00

W ramach konkursu przydzielono 1 dotację
organizacjom Gminy Pozezdrze:
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Pozezdrzu, grupa nieformalna „Aktywni
Seniorzy Gminy Pozezdrze”
kwota 5.000,00 zł

Otwarty
konkurs/
wspieranie
zadania

Oferty z własnej inicjatywy (art. 19a): Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej

Podmiot
realizujący
zadanie

Nazwa zadania
Okres realizacji
umowy

Nr

Kwota
wykorzystanej
dotacji w PLN

Forma zlecenia
realizacji zadań

„Upowszechnianie piłki
nożnej halowej i tenisa
ziemnego”

Ludowy
Klub
Sportowy
„Amators”

Okres realizacji
12.11.-30.12.2019 r.
1.000,00

Wspieranie

Umowa nr

Rezultaty zadania

Organizacja treningów
piłki nożnej i tenisa
ziemnego w halach
sportowych
zlokalizowanych w
Węgorzewie. W treningach
piłki nożnej uczestniczyło
20 zawodników, w
treningach tenisa ziemnego
12 osób.

Fn.032.65.2019
z dn. 5-11-2019

V. INNE FORMY WSPARCIA NGO w 2019 r.
1) Wysokość składek Gminy Pozezdrze jako członka organizacji pozarządowych w 2019 wyniosła:
Związek Stowarzyszeń Na rzecz Rozwoju Gminy LGD 9 w Węgorzewie – 3.300,00 zł
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie

– 12.000,00 zł

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w Mikołajkach

- 30.360,16 zł

2) Wójt Gminy Pozezdrze przekazał dotację w wysokości 1.500,00 zł na dofinansowanie
przedsięwzięć z zakresu sportu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Amators” w Pozezdrzu, zgodnie z
Uchwałą Nr XVIII/97/16 Rady w Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków

i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
mieszkańców gminy Pozezdrze, realizowane były w okresie 21.01.2019 a 31.03.2019r.

