Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołdap
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2011
Wstęp
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gołdapi
w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty
został przez Radę Miejską w Gołdapi uchwałą nr V/28/11 dnia 1 marca 2011 roku.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr II/6/10
Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje
przeprowadzono dwukrotnie.
Pierwsze konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem nr 7/XII/10 Burmistrza Gołdapi z dnia 8
grudnia 2010r. Termin przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian do Programu współpracy
wyznaczony został na 31 grudnia 2010 roku. Dodatkowo Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji społecznych,
uczestniczył w spotkaniu organizacji pozarządowych Gminy Gołdap zorganizowanym z inicjatywy
Przewodniczącego Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbyło się 21
grudnia 2010 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego przy ulicy Wolności 11 w
Gołdapi.
Drugie konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem nr 45/1/11 Burmistrza Gołdapi z dnia 14
stycznia 2011 r. Termin przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian wyznaczony został na 1
lutego

2011

r.

Dodatkowo

Pełnomocnik

Burmistrza

ds.

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi, odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji społecznych, uczestniczył w
spotkaniu

organizacji

pozarządowych

Gminy

Gołdap

zorganizowanym

z

inicjatywy

Przewodniczącego Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbyło się 24

stycznia 2011 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego przy ulicy Wolności 11 w
Gołdapi.
Z przebiegu konsultacji przygotowane zostały raporty, które zamieszczone zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie gminy Gołdap na
2011 rok przeznaczono kwotę w wysokości 480 000,00 zł.
W 2011 roku ogłoszono 4 konkursy ofert na realizację zadań ujętych w § 6 Programu
współpracy.
1. Pierwszy konkurs ogłoszony został 21.03.2011 r., nabór ofert trwał do 18.04.2011 r.
Konkurs dotyczył następujących obszarów:
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym pomoc materialna dla
uczniów i studentów oraz organizowanie spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez
organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw, rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
Do konkursu wpłynęło 18 ofert od 14 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
podpisano umowy z 14 podmiotami na realizację 16 zadań.
2. Drugi konkurs ogłoszony został 6.07.2011 r., nabór trwał do 29.07.2011 r. Konkurs dotyczył
promocji gminy. Do konkursu wpłynęły 2 oferty złożone przez 2 podmioty. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano 2 umowy na realizację 2 zadań.
3. Trzeci konkurs ogłoszony został 6.07.2011r., nabór trwał do 29.07.2011 r. Konkurs dotyczył
zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wpłynęło 6 ofert od 6
podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano 5 umów na realizację 5 zadań.
4. Czwarty konkurs ogłoszony został 6.07.2011 r., nabór trwał do 29.07.2011 r. Konkurs
dotyczył wspierania rozwoju sportu w gminie Gołdap. Wpłynęło 6 ofert od 4 podmiotów. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu podpisano 6 umów z 4 podmiotami.
Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji w gminie
Gołdap w 2011 r. w poszczególnych konkursach (tabela w załączeniu).
We wszystkich IV konkursach rozdysponowano łącznie kwotę 480 000,00 zł, tj. w podziale na
poszczególne działania:
- wypoczynek dzieci i młodzieży - 5 000,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów i studentów - 40 000,00 zł
- organizowanie spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży - 5 000,00 zł
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez
organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw, rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych - 40 000,00 zł
- promocja gminy - 190 000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 20 000,00 zł
- rozwój sportu - 180 000,00 zł.
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały
zweryfikowane pod względem formalnym przez Pełnomocnika Burmistrza, a następnie po
uzupełnieniach formalnych, skierowane zostały do zaopiniowania przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa powołana została Zarządzeniem nr 104/III/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia
29 marca 2011 r. Komisja Konkursowa opiniująca oferty w ramach otwartych konkursów ofert w
2011 roku składała się z trzech przedstawicieli Burmistrza (Ewa Włodarczyk - Inspektor w
Wydziale Organizacji i Nadzoru, Judyta Broniszewska - Inspektor w Wydziale Finansów i Realizacji
Budżetu, Beata Skok - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej) oraz trzech
przedstawicieli organizacji pozarządowych (Piotr Miszkiel - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Ewa Lipska - Stowarzyszenie Nadrovia, Anna Nadgłowska - przewodnicząca Komisji - Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej).
Współpraca Komisji z Gminą Gołdap w realizacji Programu współpracy została oceniona przez
Przewodniczącą Komisji jako dobra i bez uwag. W swojej opinii Przewodnicząca zaznaczyła
również, że prace Komisji przebiegały prawidłowo. Opinie poszczególnych członków Komisji
zostały przedyskutowane, efektem prac była zgodność wyboru oraz wysokości proponowanych
kwot. W roku 2011 przeprowadzono kontrole realizowanych przez organizacje pozarządowe
zadań. Kontrole prowadzone były w terminach od 24 października 2011 roku do 24 grudnia 2011
roku. Kontrolowano zadania realizowane przez organizacje w ramach umów zawartych w 2010
roku, czyli po zakończeniu realizacji. Przeprowadzono także kontrole zadań będących w trakcie
realizacji w ramach umów zawartych w 2011 roku. W sumie skontrolowano 24 podmioty i 60
realizowanych zadań, w tym 24 podmioty, które realizowały 31 zadań w roku 2010 oraz 18
podmiotów, które realizowały 29 zadań w roku 2011. Podczas kontroli sprawdzano w
szczególności: stan realizacji zadania, efektywności, rzetelność i jakość wykonania zadania;
prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenie
dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
Gmina Gołdap w 2011 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.
Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie
internetowej Gminy (goldap.pl) oraz w gminnych serwisach informacyjnych (wkładki do Kuriera
Gołdapskiego). W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została
zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne
przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu.
W roku 2011 Gmina obejmowała również patronatem organizowane przez sektor pozarządowy
wydarzenia. Wybrane przykłady z 2011 roku to: spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki i
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Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, spotkanie
środowiska kombatantów organizowane we wrześniu przez Koło powiatowe ZKRP i BWP w
Gołdapi, czy plener oraz wystawy poplenerowe zorganizowane przez Okręg Warszawski Związku
Polskich Artystów Plastyków we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Promocji Sztuki oraz
Sanatorium „Witał".
Współpraca prowadzona była również poprzez udział Pełnomocnika ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi w spotkaniach organizowanych przez trzeci sektor, m.in.
uczestnictwo w tzw. Kawiarenkach Obywatelskich (cykl spotkań z różnymi osobami, podczas
których poruszane są ciekawe z punktu widzenia mieszkańców miasta tematy np. „Współpraca
organizacji pozarządowych z samorządem - korzyści i wyzwania". „Kawiarenki" organizowane były
przez Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi w ramach programu COPY Warmii i
Mazur).
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pozarządowymi mogą być działania organizowane przez Gminę w ramach projektu „Decydujmy
razem".
„Decydujmy razem" to projekt systemowy, który realizowany będzie do 2014 roku w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
„Decydujmy razem" to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w
stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski. Porozumienie o współpracy zawarła także
Gmina Gołdap, która zajęła się wypracowaniem dokumentu „System profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną w gminie Gołdap". W prace nad wypracowaniem systemu zaangażowani są
przedstawiciele różnych sektorów i grup społecznych. W warsztatach uczestniczyli reprezentanci
wielu instytucji m.in.: Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Ośrodka Pomocy Społecznej, Starostwa
Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni

Pedagogiczno-Psychologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
Zespołu Szkół Zawodowych, Gimnazjum im. Noblistów Polskich, Przedszkola Samorządowego,
Przedszkola Niepublicznego „Bajka", dyrektorzy szkół podstawowych z gminy Gołdap, pedagodzy
szkolni i nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych:
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Gołdapskiego, Uniwersytet III Wieku, Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, Caritas Diecezji Ełckiej
Dom św. Faustyny i Warsztat Terapii Zajęciowej, redakcja gazety „Z bliska".
Oprócz pracy warsztatowej grupy roboczej przeprowadzono także inne działania, np. badania
ankietowe wśród mieszkańców. Ciekawą inicjatywą było zorganizowanie „wizyty studyjnej" dla
gołdapskich przedszkolaków w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Z przebiegu wizyty przygotowano
film „Najmłodsi mieszkańcy o swoich marzeniach i gminnym samorządzie". Przeprowadzono
również konkursy dla dzieci i młodzieży: plastyczny pod tytułem „Moje bezpieczne miejsca w
gminie Gołdap" oraz literacki pod tytułem: „GGG -Gdybanie Gołdapskich Gimnazjalistów -czyli co
bym zrobił gdybym był Burmistrzem". W ramach projektu zorganizowano także Lokalne Forum
Partycypacji Społecznej, podczas którego głos należał do dzieci i młodzieży. W trakcie forum
młodzi radni wypracowali Zbiór przepisów na szczęśliwe życie w gminie Gołdap, który w formie
postulatów przekazany został Burmistrzowi Gołdapi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gołdapi.
Gmina Gołdap w 2011 roku realizowała również projekty w partnerstwie z trzecim sektorem.
Przykładem może być projekt pod tytułem „Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z
terenów wiejskich Gminy Gołdap" realizowany w ramach POKL przez Gminę Gołdap we
współpracy z gołdapskim Stowarzyszeniem „Partnerstwo Sztuk". Inny projekt partnerski to
„Turystyczna sieć współpracy Klaster Suwalszczyzna - Mazury", w którym Gmina Gołdap jest
partnerem obok takich organizacji jak Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna, Augustowska
Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej, w projekcie obok
wymienionych organizacji pozarządowych uczestniczy również Gmina Miasto Ełk.

Podsumowanie
Gmina Gołdap realizując cele Programu współpracy w 2011 roku udzielała organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak
również pomocy pozafinansowej.
Ogłoszono 4 konkursy ofert, w których 18 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na
realizację 29 zadań publicznych w zakresie: wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc materialna dla
uczniów i studentów, organizowanie spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży, upowszechnianie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń
kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja

gminy, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój sportu. Rozdysponowano łącznie
kwotę 480 000,00 zł.
Gmina Gołdap zgodnie z programem współpracy wspierała zadania publiczne do wysokości
80% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w
realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z
drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność
wolontariuszy i członków organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom
wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych, z funduszy europejskich czy innych programów
krajowych oraz zagranicznych.
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców,
uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także
zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Gmina Gołdap współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach związanych
z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne
nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana
organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim
sektorem.
W roku 2011 nie wpłynęły do Pełnomocnika Burmistrza wnioski, uwagi, ani zastrzeżenia do
realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.
Opracowała: Justyna Charkiewicz - Pełnomocnik Burmistrza Gołdapi ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

Lp.

Rodzaj zadania

Nazwa organizacji

Wysokość
przyznanego
dofinans.
190 000,00
180 000,00
10 000,00

Promocja gminy
1 Promocja Gminy Gołdap
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
2 Promocja głazów Wilhelma II jako atrakcji Stowarzyszenie „Fabryka cudów"
Puszczy Rominckiej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
20 000,00
1 Organizacja imprez sportowych w Gołdapi Gołdapski Szkolny Związek Sportowy
8 000,00
w ramach kalendarza imprez sportowych
szkolnego związku sportowego
2 I Turniej Strażacki „Poczuj się strażakiem" Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem
2 000,00
3 „Kijki szukają fanów"
SKET Alternatywa
2 000,00
4 Sztafeta 11.11.11.11.11.
Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk"
5 000,00
5 Jak ryba w wodzie
Stowarzyszenie „Fabryka cudów"
3 000,00
Rozwój sportu
180 000,00
1 Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób Miejski Klub Sportowy „Rominta"
100 000,00
dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz
współpraca z organizacjami pozarządowymi
w zakresie krzewienia kultury fizycznej i
sportu
2 Lekka atletyka - królowa sportu. Udział
Uczniowski Klub Sportowy „Jantar"
8 000,00
reprezentantów Gołdapi w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodych i Juniorów
3 Rozwój tenisa stołowego w Gminie Gołdap. Uczniowski Klub Sportowy „Jantar"
11 000,00
Udział reprezentacji Gołdapi w Północnej
Lidze Regionalnej. Gołdapska Liga Tenisa
Stołowego
4 Siatkówka dziewcząt w gminie Gołdap
Uczniowski Klub Sportowy „Jantar"
6 000,00
5 Rozwój działalności w zakresie szkolenia
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
40 000,00
narciarskiego w ULKS Lider Grabowo
„Lider" Grabowo.
6 Szkolenie sportowe pływaków z MUKS
Międzyszkolny Uczniowski Klub
15 000,00
Piorun
Sportowy „Piorun" Gołdap
Wypoczynek dzieci i młodzieży
5 000,00
1 Półkolonie, rajd - zdrowo i wesoło
Związek Harcerstwa Polskiego
2 500,00
Komenda Hufca w Gołdapi
2 Obóz pływacki z MUKS „Piorun" Gołdap
Międzyszkolny Uczniowski Klub
2 500,00
Sportowy "Piorun"
Pomoc materialna dla uczniów i studentów
40 000,00
3 Prowadzenie funduszu stypendialnego
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
20 000,00
4 Gołdapski Fundusz Stypendialny
Gołdapski Fundusz Lokalny
20 000,00
Organizowanie spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży
5 Strażacy i młodzież aktywni zagrożeniom
Ochotnicza Straż pożarna w Górnem
pożarowym
6 Myśl i rób II
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski
7 Wolontariat numer jeden
Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk"

5 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 40 000,00
narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli,
konkursów i wystaw, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
8 Organizacja zajęć muzycznych dla
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
2 500,00
młodzieży z parafii św. Leona Wielkiego Diecezji Ełckiej, Oddział przy Parafii św.
w Gołdapi
Leona Wielkiego w Gołdapi
9 Aktywizacja i integracja seniorów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
2 500,00
poprzez organizację wydarzeń w Klubie Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Gołdapi
Seniora
10 Gołdapskie Wieczory Kabaretowe
Stowarzyszenie Fabryka Cudów
8 000,00
11 Transmisja 2011
Towarzystwo Aktywności Społecznej
5 000,00
„Mazury Garbate"
12 Zlot do Krainy Łowców Przygód na
Caritas Diecezji Ełckiej
5 000,00
Międzynarodowy Przegląd Małych Form
Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
Gołdap 2011
13 Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VII- Gołdapski Fundusz Lokalny
5 000,00
2011"
14 Uwierzyć w siebie - bezcenne
Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne3 000,00
Turystyczne „Alternatywa"
15 Z ekologią za pan brat
Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy
2 000,00
16 Mazoory Style Connection 7
Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk"
7 000,00
Ogólnie przyznana kwota dofinansowania 90 000,00

