Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2019

Płużnica, maj 2020 r.
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I.

Formy współpracy finansowej w Gminie Płużnica z organizacjami pozarządowymi
1. Dotacje w ramach otwartych konkursów ofert
W roku 2019 działając zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wójt Gminy Płużnica ogłosił 5 otwartych konkursów ofert. Jedna oferta została złożona z
inicjatywy własnej. Po przeprowadzeniu procedury rozpatrywania ofert przyznano 7 dotacji.

[TABELA ZESTAWIENIE DOTACJI]
Komisja konkursowa do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego była powoływana Zarządzeniami Wójta Gminy Płużnica:
OA.0050.7.2019, gdzie członkami Komisji byli: Magdalena Szczepanik - przewodnicząca,
Eleonora

Chojnacka

-

wiceprzewodniczący,

Elżbieta

Wiśniewska

–

członek

oraz

OA.0050.68.2019, gdzie członkami Komisji byli: Magdalena Szczepanik - przewodnicząca,
Szymon Dudzik - wiceprzewodniczący, Elżbieta Wiśniewska – członek.
Komisja
Nr

działała

zgodnie

OA.0050.20.2012

z

Wójta

Regulaminem
Gminy

Pracy

Płużnica

Komisji
z

ustalonym

poźn.

zm.

Zarządzeniem
(Zarządzenie

Nr OA.0050.1.2013 ). Komisja w 2019 roku dokonywała oceny ofert w dniach:
23 stycznia i 7 października. Podczas posiedzeń dokonała oceny formalnej ofert. Komisja
każdorazowo nie stwierdziła braków formalnych w złożonych ofertach.
Po ocenie formalnej zaakceptowano w/w oferty do oceny merytorycznej, Komisja konkursowa
zaopiniowała Wójtowi Gminy Płużnica wszystkie oferty na realizację poszczególnych zadań. Po
zapoznaniu się z opinią Komisji Wójt Gminy wydał Zarządzenia OA.0050.8.2019,
OA.0050.69.2095 w sprawie dokonania wyboru ofert. Ponadto 19 czerwca 2019. wpłynęła
oferta z inicjatywy własnej. Ofertę rozpatrzono zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem nr OA.0050.49A.2019 Wójt Gminy Płużnica
przyznał dotację.
Podpisano łącznie 7 umowy z organizacjami pozarządowymi. Na realizację zadań przeznaczono
łączną kwotę 125 750,00 złotych, dotacje wykorzystano w 92%.
Analiza zadań zleconych organizacjom pozarządowym:
1. Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa”
Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców
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gminy Płużnica, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla
najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica”.
Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych
rodzin z terenu gminy Płużnica.
W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia mimo niezrealizowania ilości
dostaw głównych z Grudziądzkiego Banku Żywności, z planowanych 8 zrealizowano 3
spółdzielnia osiągnęła cel projektu. Zmniejszenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od
wykonawcy zadania i wpłynęło na wartość realizacji zadania. Spółdzielnia zrealizowała
łącznie 17 dostaw żywności i odzieży (3 główne, 8 statutowych, 6 odzieży), z
zaplanowanych w ofercie 14 dostaw (8 głównych, 6 statutowych i odzieży). Osiągnięto
zamierzony cel poprzez dostarczenie dostaw żywności, sprzętu i odzieży do 20 sołectw i
objęcie pomocą łącznie 749 osoby z terenu gminy Płużnica.
Wartość projektu wynosiła 58 996,24 zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica 21
500,00 zł, wykorzystana 11 962,76 zł, zwrot 9 537,24 zł. Zadanie realizowane na
podstawie umowy nr 3/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi Królewskiej
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica, tytuł zadania
„Kolonie letnie”.
Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez
organizację profilaktyczno-terapeutycznych kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy
Płużnica.
W okresie realizacji zadania od 8 lipca do 17 lipca osiągnięto zamierzony cel poprzez
organizację 10-dniowego wypoczynku letniego dla 30 dzieci, w tym 10 z rodzin
dysfunkcyjnych.
Wartość projektu wynosiła 31 600,00 zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica 10
000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 6/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica”
Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, tytuł zadania „Rozwój kultury fizycznej
dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”.
Celem zadania był rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W
okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel
poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna i szkółka kolarska).
Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu dla grupy 50 uczestników oraz 2 razy w
tygodniu dla 15 uczestników organizowano szkółkę kolarską. Reprezentowano również
gminę w 62 turniejach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej.
Wartość projektu wynosiła 42 850,00 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica 35
300,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
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4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica”
Organizacja zajęć z na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Płużnica, tytuł zadania „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą
o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo”.
Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom
alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Płużnica.
W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel
poprzez realizację programu profilaktycznego, w tym organizację 72 zajęć sportowych
po 3 godz. każde dla 45 uczestników (3 grupy po 15 osób) oraz organizację 2 pikników
sportowych.
Wartość projektu wynosiła 9 637,02 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica 8
000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
5. Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica
Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica”.
Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na
mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych
dotacji oraz udzieli minimum 12 mikrodotacji w wysokości do 2 tys. zł. Celem zadania
było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu
gminy Płużnica.
W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel
poprzez przeprowadzenie 100 godziny porad dla organizacji i grup nieformalnych z
terenu gminy Płużnica, w tym udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w
ngo oraz przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez organizacje
pozarządowe z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania osiągnięto
zamierzony cel poprzez udzieleniu 12 mikrodotacji.
Wartość projektu wynosiła 44 949,85 zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica
przyznana dotacja 37 750,00 zł, wykorzystana 37 639,85 zł, zwrot 110,15 zł. Zadanie
realizowane na podstawie umowy nr 4/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
6. Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi Królewskiej
Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju
pożarnictwa w gminie Płużnica tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”.
Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony
przeciwpożarowej
poprzez
organizację
działań
informacyjno-edukacyjnych,
integracyjnych oraz rywalizacji sportowej.
W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel
poprzez przeprowadzenie 2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży,
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zorganizowanie 6 wydarzeń pielęgnujących tradycje pożarnictwa oraz organizację
zawodów sportowych.
Wartość projektu wynosiła 14 403,91 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica 12
000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 5/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
7. Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica”
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów
zewnętrznych, tytuł zadania „Program KLUB”.

realizowanych

ze

środków

Zadanie polegało na wsparciu finansowym wkładu własnego projektu mającego na celu
wyrównanie szans 34 osób w wieku 10-13 lat w dostępie do ciągłej i zorganizowanej
aktywności fizycznej, poprzez zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej.
W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel.
Wartość projektu wynosiła 11 200,00 zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica
przyznana dotacja 1200,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 7/2019 z
dnia 10 października 2019 r.
2. Udzielanie pożyczek:
Gmina Płużnica w roku 2019 nie udzieliła pożyczek organizacjom pozarządowym.

II.

Formy współpracy niefinansowej w Gminie Płużnica
z organizacjami pozarządowymi.

1. Wzajemne informowanie o kierunkach działania
W celu wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności Gmina Płużnica:
 zatrudniona pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 dotuje zadanie pn. Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, w ramach którego
prowadzone jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 prowadzi portal ngo.pluznica.pl
 publikuje informacje w Informatorze Płużnicki, na stronie pluznica.pl oraz stronie na
Facebooku
 współpracowano z Płużnicką Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego, w maju
2019 powołano radnych na kolejną kadencję
2. Konsultacje
Konsultowanie z organizacjami i Płużnicką Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji:
- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
3. Zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
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W roku 2019 kontynuowana realizację projektów w ramach umów partnerskich zawartych w
latach poprzednich: Kluby Seniora w Gminie Płużnica, Gminne Punkty Opieki Dziennej w Gminie
Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka, Nowe szanse- wracamy na rynek pracy edycja
I, Nowy start- wracamy na rynek pracy edycja I i II oraz zawarte zostały nowe umowy na
projekty partnerskie.
Wśród realizowanych projektów były:
•

Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca (partner)
Projekt: „Żłobek w gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka”
Działanie: Samorząd WKP RPO 8.4.2
Dotacja: 870 366,00 zł

•

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (lider), GOPS w Płużnicy partenr
Projekt: „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie
Płużnica”
Działanie: Samorząd WKP RPO 8.4.2
Dotacja: 462 825 zł

4. Lokale
Umożliwianie
organizacjom
nabywanie
na
szczególnych
warunkach
prawa
do nieruchomości - użyczanie lokali:
 Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica,
 Na mieniu gminnym swoją działalność prowadzą:
- Stowarzyszenie Kobiet w Wiewiórkach – świetlica wiejska;
- Stowarzyszenia „Nasza wieś” – świetlica wiejska;
- Stowarzyszenie „Płużnickie” – lokal przy remizie;
- Stowarzyszenie Jesień życia – lokal przy świetlicy wiejskiej;
- Stowarzyszenie Nasza wieś – świetlica wiejska;
- Stowarzyszenie Wieldządz Łączy Pokolenia – świetlica wiejska;
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bielawy- świetlica wiejska;
- Stowarzyszanie Dolina Płąchaw – świetlica wiejska;
-KGW NWK, Wieldządz, Wiewiórki, Orłowo, Płąchawy, Uciąż i Płużnica – świetlice wiejskie i
lokal przy remizie w Płużnicy;
- Ochotnicze Straże Pożarne – remizy i świetlice na terenie gminy: Płużnica, Działowo, NWK,
Błędowo, Bielawy, Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Uciąż, Wieldządz.

5. Spotkania i wzajemna promocja – wspólne organizowanie imprez, spotkań, wizyt
studyjnych:
 Gminne Forum Organizacji Pozarządowych
 Wizyty studyjna młodzieży sportowej z Hagen
 Wizyta studyjna kobiet w gminie Hagen
 Wizyta studyjna Liderzy PAFW
 Wigilii dla samotnych
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Święto Niepodległości
Dożynki Gminne
Gminny Dzień Kobiet
Święto Rodziny
Doroczny Dzień Konia
Dzień Seniora
Dzień Samorządu Terytorialnego
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