Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa a art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami wymienionymi w
art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego został uchwalony w dniu 27
października 2014 r.
Celem programu było skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami
pozarządowymi, w szczególności dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w
zakresie realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków
i form wzajemnej współpracy. :
Formy współpracy służące realizacji celów programu:
1. powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
2. wspieranie wykonywanie zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
3. konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4. zamieszczanie na stronie internetowej gminy wszelkich informacji związanych ze
współpracą Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi i realizacją programu,
5. prowadzenie konsultacji, doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem
stowarzyszeń,
6. współpracy w gromadzeniu środków z innych źródeł finansowych,
7. organizowanie konferencji i szkoleń,
8. promocję działalności organizacji pozarządowych,
9. pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów
międzynarodowych,
10. udostępnianie pomieszczeń, urządzeń, sprzętu na warunkach preferencyjnych
11. współorganizację przedsięwzięć objętych listą zadań w roku 2015.
Zadania publiczne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych w 2015
obejmowały:

- zadania z zakresu kultury fizycznej / prowadzenie sekcji sportowych dla osób dorosłych
oraz dzieci i młodzieży szkolnej, udział w systemie rozgrywek sportowych na terenie Gminy,
powiatu i województwa, promowanie aktywności fizycznej wśród społeczności Gminy
Lniano poprzez organizację rozgrywek i turniejów z eliminacjami na terenie gminy./
- zadania z zakresu turystyki - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy w formach stacjonarnych i wyjazdowych.
Część zadań planowanych do realizacji przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano w roku
2014 przy udziale środków zewnętrznych było realizowane w 2015 roku. W związku z
procedurami rozliczeniowymi z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczącymi tzw.
„małych projektów” aneksowano umowy dotyczące przedłużenia terminu ich realizacji na
2015 rok. Dotacje na porycie udziału własnego były udzielone na te zadania w 2014 roku.
Natomiast przedłożone terminy w drodze aneksów z Urzędem Marszałkowskim i gminą
dotyczyły roku 2015. Były to następujące projekty:
- Budowa pomostu pływającego na jeziorze w miejscowości Ostrowite. Kwota udzielonej w
2014 roku dotacji na pokrycie udziału własnego wynosiła 15438,59 zł, wydatkowano 15429
zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 9,59 zł. Koszt całkowity
projektu to kwota 64329,00 zł.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wętfiu. Kwota udzielonej dotacji w 2014 roku wyniosła
6970,89 zł na pokrycie udziału własnego, wykorzystano 6052,16 zł, dokonano zwrotu
niewykorzystanej części dotacji w kwocie 918,73 zł. Koszt całkowity projektu 31460,76 zł.
- Wyposażenie świetlic wiejskiej w Lubodziezu. Kwota udzielonej w 2014 r. dotacji na
pokrycie wkładu własnego wynosiła 4829,57 zł, dotację wykorzystano w kwocie 2850,28 zł,
dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1979,29 zł. Koszt całkowity
zadania 21587,40 zł.
- Zakup sprzętu nagłaśniającego i uszycie strojów dla młodzieżowej grupy teatralnej
„Wandrychy”. Udzielono w 2014 roku dotacji na pokrycie udziału własnego w kwocie 1452
zł. Dotacja była wykorzystana w całości. Wartość projektu 9182 zł.
- Organizacja cyklu imprez promujących lokalne tradycje miejscowościach: Błądzim,
Jeziorki, Lubodzież, Mszano. Udzielono dotacji w kwocie 3704,91 zł, kwota wykorzystana

dotacji 3644,85 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 60,41 zł.
Wartość projektu 39039,59 zł.
W ramach współdziałania gmina udostępniła nieodpłatnie obiekty komunalne na prowadzenie
działalności statutowej stowarzyszeniom kultury fizycznej działającym na terenie Gminy
(Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„SPARTAKUS”) oraz Towarzystwu Rozwoju Gminy Lniano.
Ponadto w celu realizacji przedsięwzięć objętych programem współpracy organizowane były
2 otwarte konkursy ofert (w tym 1 konkurs rozpisany w grudniu 2014 roku), które umożliwiły
uzyskanie dofinansowania na projekty realizowane przez wymienione wyżej podmioty.
W budżecie gminy wyodrębnione były na ten cel środki w wysokości: 94tys. zł,
wydatkowano 88789,69 zł, w tym:
- 10.000,00 zł na organizację wypoczynku letniego,
- 78789,69 zł na prowadzenie sekcji sportowych,
W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert podpisano umowy na następujące
zadania:
Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
z Klubem Sportowym LZS „Czarni” Lniano
4.000 zł - prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z organizacją gminnego turnieju tenisa
stołowego poprzedzonego eliminacjami w sołectwach. Dotacja wykorzystana w kwocie 4000
zł.
- 3.000 zł – prowadzenie sekcji piłki siatkowej mężczyzn uczestniczącej w rozgrywkach na
terenie gminy, powiatu, województwa, wykorzystana w kwocie 3000 zł
- 3.000 zł - prowadzenie sekcji aerobiku. Dotacja wykorzystana w kwocie 3000 zł.
- 32.000 zł - prowadzenie sekcji piłki nożnej „Senior” i sekcji młodzieżowej piłki nożnej
biorących udział w rozgrywkach ligowych KPZPN. Dotacja wykorzystana w kwocie 32.000
zł.

z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „SPARTAKUS” Lniano
- 5.000 zł - na zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, poza terenem gminy
dotacja wykorzystana w kwocie 4830,44 zł, zwrócono do budżetu gminy kwotę 169,56 zł
niewykorzystanej kwoty dotacji..
- 11.000 zł - na prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ze szkół
podstawowych i gimnazjum publicznego w Lnianie, klub wykorzystał dotację w kwocie
10981,08 zł, natomiast dokonał zwrotu do budżetu gminy kwoty 19,92 złniewykorzystanej
dotacji..
- 21.000 zł - prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt uczestniczącej w rozgrywkach
ligowych. Klub wykorzystał dotację w kwocie 20978,17 zł, dokonał zwrotu do budżetu gminy
kwoty 21,83 zł z tego 23,60 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.
Krajoznawstwo, wypoczynek letni dzieci i młodzieży:
MUKS „SPARTAKUS”
5000 zł - obóz sportowo-rekreacyjny w Lubawie. Dotacja wykorzystana w kwocie 5000 zł.
z Towarzystwem Rozwoju Gminy Lniano
- 5.000 zł - na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formach
stacjonarnych. Zorganizowano zajęcia w czasie wakacji w Ostrowitem i w Mszanie. Dotacja
wykorzystana. w kwocie 5000 zł.
Oprócz otwartych konkursów ofert współpraca gminy obejmowała zadania wynikające z
przepisów innych ustaw. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
realizują jednostki ochotniczych straży pożarnych, które otrzymują środki bezpośrednio z
budżetu gminy na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym
zakresie realizowano:
- szkolenia strażaków OSP, doposażenie jednostek OSP ( zakupy sprzętu i odzieży - mundury,
pokrywane są koszty bieżącej działalności jednostek, ubezpieczenia, zakupy paliwa itp.)
poniesiono nakłady na utrzymanie 6 jednostek OSP w kwocie 112144,42 zł z działu 754,
rozdział 75412, ponadto finansowano wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP na kwotę

53444,05 zł w rozdziale 75495 oraz dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP
Jeziorki (kwota 20000 zł).
Dofinansowano również zakup upominków świątecznych dla członków koła Polskiego
Związku Niewidomych ( 207,01 zł), dofinansowano organizację trzech spotkań
okolicznościowych członków koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Lnianie (
801,34 zł).
Organizacje pozarządowe i jednostki wymienione art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie były informowane o założeniach do projektu budżetu, składały
wnioski o dotacje zgodnie z procedurami dotyczącymi projektowania budżetu gminy.
Gmina konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów prawnych, program
współpracy, który był realizowany w 2015 roku oraz projekt programu, który został
uchwalony na 2016 rok.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3,
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. był realizowany
na bieżąco, zgodnie z miejscowymi uwarunkowaniami i potrzebami.
Przekazywano informacje o możliwościach ubiegania się o środki finansowe poza budżetem
Gminy, oferty szkoleniowe w postaci informacji wysyłanych drogą pocztową, elektroniczną
oraz telefoniczną.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w posiedzeniach komisji stałych oraz
na sesjach Rady Gminy Lniano np. prezesi klubów sportowych, przedstawiciele Zarządu
Towarzystwa Rozwoju Gminy, czy Zarządu Gminnego OSP.
Założenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok zostały
zrealizowane.
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