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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Wprowadzenie 

Współpraca Gminy Ostróda z sektorem pozarządowym w roku 2014, obok zapisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opierała się na uchwalonych przez Radę 

Gminy Ostróda dokumentach: 

-  Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, przyjętym Uchwałą 

XLV/264/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. 

- Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętym Uchwałą 

VII/29/11 z dnia 30 marca 2011r. 

Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz 

samorządowych stymulującym rozwój naszej gminy. Silne organizacje pozarządowe  

są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu 

społecznego, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Wspierania i powierzanie 

organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich 

realizacji. Dlatego aktywizacja rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu. 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów. Podstawową  formą współpracy było różnorodne wspieranie 

tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się przede 

wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji oraz jawności. Strategicznym celem ww. uchwał jest prowadzenie  

- w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi - aktywnej polityki w zakresie 

różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze działalności 

pożytku publicznego na terenie Gminy Ostróda i na rzecz jej mieszkańców. 

 

Partnerstwo oraz aktywne uczestnictwo organizacji społecznych we wspólnym 

rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów mieszkańców stanowią najważniejszy 

element budowy systemu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. 

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118  

z późn. zm.) uczestniczyły w udokumentowanych konsultacjach społecznych nad Rocznym 
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Programem Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Program był dostępny przed uchwaleniem na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Ostróda www.gminaostroda.pl. W programie określone zostały priorytetowe obszary 

wsparcia, zgodnie ze zdiagnozowanymi wspólnie potrzebami społecznymi. 

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2014 zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form 

i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych 

przez Gminę Ostróda na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gminaostroda.pl/
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CZĘŚĆ II – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY W ROKU 2014 

 

2. Formy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i podmiotami   

 

1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

   

Współpraca Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 obejmowała zadania własne 

gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych wg. katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy,  

a w szczególności z zakresu: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4. promocji, turystyki. 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2014 zostało poprzedzone przyjęciem 

wymaganych procedurą, następujących aktów prawnych: 

- Uchwała Nr XLV/264/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, 

- Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

- Zarządzenie Nr 154/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

- Zarządzenie Nr 155/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
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- Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2014r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

 

W sferze zadań publicznych podejmowane były działania, polegające przede wszystkim  

na rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców Gminy Ostróda, partnerskiej współpracy różnych 

podmiotów w realizacji zadań, aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie 

przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym lub rekreacyjnym.  

 

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Ostróda oraz na podstawie opinii 

organizacji pozarządowych wyrażonych w składanych propozycjach do budżetu Gminy 

Ostróda oraz przeprowadzonych konsultacjach społecznych, strefa zadań publicznych, 

które były realizowane w roku 2014 we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obejmowała następujące zadania, uznane jako priorytetowe: 

 

- w zakresie pomocy społecznej: 

1) realizacja programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracja 

społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a w szczególności 

niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym prowadzenie 

odzieżowni i jadłodajni, 

2) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i wykorzystywania potencjału osób starszych  

w środowisku lokalnym, a także przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu 

marginalizacją społeczną osób starszych, a w szczególnych  poprzez wspieranie 

wszechstronnych działań na rzecz ich aktywizacji i integracji; 

3) prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy; 

 

- w zakresie wspierania i upowszechaniania kultury fizycznej i sportu 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie zajęć i szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, wspieranie 

sportowych reprezentacji Gminy Ostróda w imprezach i zawodach sportowych, 

wspieranie organizacji zawodów, obozów sportowych oraz imprez rekreacyjno - 

sportowych, umożliwiających mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo, 

2) organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno - sportowego, głównie dla dzieci  

i młodzieży; 
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- w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

1) pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu Gminy 

Ostróda, zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do 

podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich 

rówieśników, 

- w zakresie turystyki, promocji  

 

 

Samorząd Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w roku 2014 ogłosił 3 otwarte 

konkursy ofert, opublikowane na stronie internetowej Gminy Ostróda oraz tablicy ogłoszeń 

 

25 listopada 2013r. na realizację zadań publicznych 

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim. 

2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim. 

3. Popularyzacja walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate; judo. 

4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim. 

5. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.  

6. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim. 

7. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka  

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie  

8. Prowadzenie Informacji Turystycznej.  

9. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 

 

 

25 listopada 2013r. na realizację zadania publicznego 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. 

 

 

25 września 2014r. na realizację zadania publicznego  

1. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness. 
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TABELA: Środki finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację poszczególnych zadań samorządu Gminy Ostróda w 2014r. 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota (w zł) 

przekazana na 

realizację 

zadań 

Oczekiwana 

kwota 

dofinansowania  

(w zł) 

Liczba 

zgłoszonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 190 000,00 199 800,00 7 7 

2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 25 000,00 25 000,00 1 1 

3. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo 3 000,00 3 000,00 1 1 

 Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate 10 000,00 15 000,00 2 2 

4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 4 000,00 4 000,00 1 1 

5. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim 3 000,00 3 000,00 1 1 

6. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness  20 000,00 45 160,00 3 1 

7. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 15 000,00 15 000,00 1  1 

8. Prowadzenie Informacji Turystycznej 15 000,00 15 000,00 1 1 

9. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka 

Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie 
41 500,00 41 500,00 1 1 

10. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 12 000,00 12 000,00 1 1 

11. Ekologia i ochrona przyrody oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2 000,00 0,00 0 0 

12. Prowadzenie jadłodajni i magazynowni 8 000,00 8 000,00 1 1 

13. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 600 000,00 600 000,00 1 1 

14. Dotacje udzielone w trybie 19a ustawy 20 000,00 20 000,00 2 2 

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 10 000,00 10 000,00 1 1 

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 10.000,00 10.000,00 1 1 

RAZEM 968 500,00 1 006 460,00 26 24 
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TABELA: Środki finansowe dla poszczególnych organizacji pozarządowych na realizację  

zadań samorządu Gminy Ostróda w 2014r. 

 

Lp. Nazwa zadania/nazwa organizacji Kwota (w zł) 

dofinansowania 

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 190 000,00 

Ludowy Klub Sportowy Tyrowo 30 000,00 

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica 45 000,00 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo 15 000,00 

Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko 22 000,00 

Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo 17 000,00 

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” 6 000,00 

Gminny Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo 47 000,00 

2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 25 000,00 

Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” 25 000,00 

3. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo 4 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU 4 000,00 

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate 10 000,00 

Stowarzyszenie GLADIUS 5 000,00 

UKS Ostródzki Klub Karate Kyokushine 5 000,00 

4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 4 000,00 

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy 4 000,00 

5. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim  3 000,00 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 3 000,00 

6. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, poprzez zajęcia fitness 20 000,00 

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” 20 000,00 

7. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, poprzez zajęcia fitness 15 000,00 

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” 15 000,00 

8. Prowadzenie Informacji Turystycznej  15 000,00 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 15 000,00 

9. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka 

Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego 
41 500,00 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 41 500,00 

10. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 12 000,00 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 12 000,00 
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11. Prowadzenie w sposób ciągły jadłodajni, magazynowni oraz schroniska 15.000,00 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie 15.000,00 

12. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 575 920,00 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie 575 920,00 

13. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, poprzez zajęcia fitness  

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku”  
10 000,00 

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, poprzez zajęcia fitness  

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” 
10 000,00 

 

 

 

W roku 2014 na realizację zadań własnych Samorządu Gminy Ostróda zleconych 

organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 968 500,00 zł. Oczekiwania organizacji 

były znacznie większe od możliwości budżetowych. Przedstawione tabele pokazują rozkład 

dotacji pomiędzy poszczególne zlecane zadania. Ostatecznie na realizację zadań publicznych 

udzielono dofinansowania w kwocie 942 420,00 zł.  
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2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

 

Zlecanie realizacji zadań nie jest jedyną formą współpracy Samorządu Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi. Kolejną formą współpracy jest zapraszanie organizacji 

pozarządowych do pracy w grupach roboczych i komisjach konkursowych. Fakt zapraszania 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju 

zespołach powoływanych przez Samorząd Gminy Ostróda, niepodważalnie świadczy o tym, 

że organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  

są dla naszego samorządu znaczącym partnerem w kreowaniu społeczno - gospodarczego 

uwarunkowania życia publicznego.  

 

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

są również zapraszane do konsultacji aktów prawnych opracowywanych przez Samorząd 

Gminy Ostróda. W dniu 29 marca 2010r. Rada Gminy Ostróda podjęła Uchwałę  

Nr XLIX/237/10 w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi konsultowany był zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w uchwale. 

Program współpracy wraz z formularzem do zgłaszania uwag, został udostępniony na stronie 

internetowej www.gminaostroda.pl. Konsultacje odbyły się w terminie 4 - 12 listopada 2013r. 

Do opracowanego Programu nie wniesiono żadnych uwag. 

 

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych 

gminy, w tym informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane  

wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację 

oraz o ogłaszanych konkursach ofertach i sposobach ich rozstrzygnięć, 

 wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy  

ze źródeł zewnętrznych,  

 

 

http://www.gminaostroda.pl/
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 doradztwo i udzielanie przez Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi pomocy merytorycznej organizacjom (dyżur Pełnomocnika w godzinach 

popołudniowych), w tym prowadzenie tematycznych szkoleń, m.in. z zakresu 

prawidłowego wypełniania oferty na realizację zadań publicznych i sprawozdania  

z realizacji zadań publicznych, składania deklaracji CIT oraz bezpośredniego doradztwa, 

 wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących  

ich zaspokajaniu, 

 inicjowanie oraz organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji 

pozarządowych w sferze pożytku publicznego, a także działalność informacyjna  

w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji 

pozarządowych, 

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i lokali będącymi własnością gminy  

na organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, itp. 
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3. Zadania realizowane w ramach otwartych konkursów ofert - wskaźniki  

 

 

Samorząd Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w roku 2014 ogłosił 3 otwarte 

konkursy ofert, opublikowane na stronie internetowej Gminy Ostróda oraz tablicy ogłoszeń 

 

25 listopada 2013r. na realizację zadań publicznych 

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim. 

2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim. 

3. Popularyzacja walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate; judo. 

4. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim. 

5. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.  

6. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim. 

7. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka  

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie  

8. Prowadzenie Informacji Turystycznej.  

9. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 

 

 

25 listopada 2013r. na realizację zadania publicznego 

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. 

 

 

25 września 2014r. na realizację zadania publicznego  

1. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness. 

 

W sferze zadań publicznych podejmowane były działania, polegające przede wszystkim  

na rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców Gminy Ostróda, partnerskiej współpracy różnych 

podmiotów w realizacji zadań, aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie 

przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym lub rekreacyjnym. 
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PRIORYTET 1 

Pomoc społeczna - aktywizowanie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Działania podejmowane w ramach tego priorytetu miały na celu skuteczną aktywizację 

społeczną i zawodową środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z zakresu 

pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach tego priorytetu w roku 2014 przeprowadzono łącznie 3 otwarte konkursy ofert na 

wykonanie zadań publicznych Samorządu Gminy Ostróda, z zakresu : 

- pomocy społecznej, 

- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowano 2 organizacje pozarządowe o łącznej wartości dotacji 625 420,00 zł. 

 

 

Prowadzenie w sposób ciągły jadłodajni, magazynowni oraz schorniska 

dla bezdomnych. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie - kwota 8.000 zł 

 

Celem  zadania było przezwyciężanie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych  

i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w wyjściu z sytuacji pozostawania w bezdomności 

lub zagrożeniu bezdomnością.  Podejmowane działania mają przyczynić się do: 

-  przezwyciężenia trudnej sytuacji osób zagrożonych bezdomnością, poprzez działania 

wspierające osoby i rodziny w miejscu ich zamieszkania, w ramach lokalnego systemu 

wsparcia społecznego w zakresie zatrudnienia, dostępu do lokalu mieszkalnego, 

terapii rodzinnej, leczenia uzależnień i innych, 

- osłony socjalnej poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych - posiłku, 

ubrania, noclegu, leczenia. 

 

Zadania były realizowane poprzez: 

- zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie najuboższym mieszkańców gminy, 

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, które zapewnia różnorodną pomoc 

osobom bezdomnym, polegających na zabezpieczeniu noclegu, wyżywienia, odzieży,  

a także różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale 

bezrobotnych, 
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- prowadzenie darmowych usług pralniczych i łaźni dla osób ubogich z terenu gminy, 

- prowadzenie magazynu w celu pozyskiwania i dystrybucji darmowej żywności  

i odzieży dla osób bezdomnych i najuboższych mieszkańców gminy. 

 

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie – kwota 41.500 zł 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie 

 

Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Celem zadania było 

zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda dostępu  

do zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych i edukacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno - Wychowawczym w Ostródzie. 

 

Efektem realizacji zadania było zapewnienie dostępności 14 osobom niepełnosprawnym  

z terenu Gminy Ostróda do usług rehabilitacyjno - terapeutycznych i edukacyjnych, a przez to: 

- poprawę poziomu ich funkcjonowania psychomotorycznego, 

- podniesienie poziomu ich funkcjonowania fizycznego i społecznego, 

- rozwój intelektualny i emocjonalny, 

- rozwój dojrzałości i autonomii,  

- wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zródło: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie 

 

Aktywna integracja społeczna oraz aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym jest możliwa jedynie w ramach ściesłej współpracy różnych sektorów,  

a połączenie wysiłków strony I i III sektora znacząco sprzyja ekfektywności podejmowanych 

działań.  
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Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie - kwota 575.920 zł 

Celem zadania jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomopcy dla 50 osób 

upośledzonych umysłowo, przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne 

przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.  

 

Efektem realizacji zadania było zapewnienie dostępności 50 osobom niepełnosprawnym,  

z terenu Gminy Ostróda do usług rehabilitacyjno - terapeutycznych i edukacyjnych, a przez to: 

 poprawę poziomu ich funkcjonowania psychomotorycznego, 

 podniesienie poziomu ich funkcjonowania fizycznego i społecznego, 

 rozwój i poprawa sprawności uczestników, niezbędnych do samodzielnego  

i aktywnego funkcjonowania w środowisku, 

 umożliwienie osobom podjęcia systematycznych zajęć poprawiających wiedzę  

o umiejętności, 

 wsparcie i zintegrowanie działań rodzin na rzecz usamodzielnienia ich członków, 

 wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach realizacji zadania publicznego dla uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wygodzie świadczone były również następujące usługi: 

 trening funkcjonowania w życiu codziennym, 

 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

 poradnictwo psychologiczne,  

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

 terapia ruchowa – zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja,  
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PRIORYTET 2 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Celem ogólnym tego priorytetu jest ogólny rozwój psychofizyczny i zdrowotny wszystkich 

mieszkańców Gminy Ostróda oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej  

i sportu, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

 

Sport cechuje się dużym podobieństwem do przedsięwzięć edukacyjnych. W systemie 

szkolnym - szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, sport 

towarzyszy procesom edukacyjnym i winien być traktowany jako swoisty czynnik 

wychowania dla przyszłości w społeczeństwie informacyjnym. 

 

Wynikająca stąd wizja jest jednoznaczna - sport zajmuje coraz mocniejszą pozycję  

w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc 

wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz 

wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. 

 

Osiągnięcie stanu założonego i spełnienie strategicznie rozumianej wizji wymaga realizacji 

zadań w ramach systemowych zadań startegicznych : 

 wychowanie fizyczne i sport szkolny; 

 sport dla wszystkich, zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie; 

 sport wyczynowy, z uwzględnieniem jego specyficznych obszarów: sport młodzieżowy, 

sport kwalifikowany, sport olimpijski, sport zawodowy oraz warunki ich realizacji, 

 kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów, trenerów, animatorów; 

 poprawa jakości, rozbudowa, modernizacja infrastruktury i wyposażenia; 

 

W ramach tego priorytetu w roku 2014 dofinansowano 14 organizacji pozarządowych  

o łącznej wartości dotacji 291.000,00 zł. 
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Popularyzacja piłki nożej w środowisku wiejskim 

 

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica - kwota 45.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Turznica, Reszki, Bałcyny, Ornowo, Brzydowo, Stary Las, Wirwajdy i Samborowo. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „B” w sezonie letnim, i jesiennych oraz w Pucharze Polski 

oraz w sparingach towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 65 osób, w przedziałach wiekowych, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów – 104 treningi – 208 godzin treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych – ok. 30 meczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica 
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Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - kwota 22.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Smykówko, Pietrzwałd, Zajączki, Reszki, Smykowo, Bałcyny, Ostróda. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „A” i „B” oraz w sparingach towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 45 osób,  

w tym juniorzy w przedziale wiekowym 10 - 16 lat - 18 osób, 

          seniorzy w przedziale wiekowym 17 - 35 lat - 27 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 180 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych – ok. 30 meczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.iskrasmykowko.futbolowo.pl 
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Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - kwota 47.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Zwierzewo, Lubajny,  Stare Jabłonki, Górki, Grabinek, Międzylesie i Warlity Wielkie. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „okręgowej” w sezonie letnim, i jesiennych oraz  

w sparingach towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 82 osoby, 

w tym w przedziale wiekowym 5 - 7 lat - 12 osób, 

      w przedziale wiekowym 8 - 14 lat - 30 osób, 

           w przedziale wiekowym 14 - 17 lat - 20 osób, 

           w przedziale wiekowym powyżej 17 lat - 20 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - łącznie 624 zajęcia treningowe, 858 treningowych 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych -  ok. 30 meczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg Kormoran” Zwierzewo 
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Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - kwota 17.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Smykowo, Rudno, Lichtajny, Kraplewo, Brzydowo, Durąg, Szyldak, Nastajki. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „B” w sezonie letnim i jesiennych oraz w sparingach 

towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 40 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 156 zajęć treningowych, 234 godziny treningowe 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych – ok. 30 meczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/MewaSmykowo 
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Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - kwota 30.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Tyrowo oraz okolic. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, szereg szkoleń, 

 udział w rozgrywkach klasy „B” w sezonie letnim i jesiennych oraz w sparingach 

towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 59 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów – 312 treningów – 624 godziny treningowe, 

Grupa JUNIORÓW:  mecze sparingowe, 

  25 meczy ligowych, 

  156 treningów – 312 godzin treningowych, 

Grupa SENIORÓW: mecze sparingowe, 

23 mecze ligowe, 

156 treningów – 312 godzin treningowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ludowy Klub Sportowy Tyrowo 
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Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - kwota 15.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież z miejscowości Brzydowo, Kraplewo, 

Durąg. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 32 osób z klas 2-5, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 200 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych – ok. 20 turniejów, 

 udział w turniejach wyjazdowych w ciągu jednego roku, 

XIV Finał „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku U-12 dziewcząt Warszawa, 

Centralny Finał Turnieju LZS „Mała piłkarska kadra czeka” U-13 dziewcząt Siedlce, 

V Finał Centralny Turnieju „Orlik” o Puchar Premiera RP U-11 dziewcząt Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo 
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Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki - kwota 6.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci i młodzież z miejscowości Idzbark, Wólka 

Lichtajńska, Górka, Worniny, Lipowiec i Stare Jabłonki. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 50 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 150 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 5 meczy, 

 wartość dodana – obóz sportowy dla 30 osób, 

 wartość dodana – warsztaty dla animatorów rekreacji ruchowej – 10 osób,  

 wartość dodana – dwa turnieje zorganizowane przez Wnioskodawcę – 200 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki, Urząd Gminy Ostróda 
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Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” - kwota 25.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki siatkowej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym.  

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 propagowanie aktywnego i wartościowego sposoby spędzania wolnego czasu, 

 rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży, poprzez popularyzację piłki siatkowej  

w środowisku wiejskim, 

 szkolenie grup młodzieżowych i ich udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę 

Ostróda. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 120 osób, 

w kategoriach - młodzik, młodziczka, kadetka, junior, juniorka, senior, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 310 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 50 turniejów, w których wzięło udział  

ok. 600 zawodników i zawodniczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.mlksfotoola.pl  

 



SSpprraawwoozzddaanniiee  zz  rreeaalliizzaaccjjii  RRoocczznneeggoo  PPrrooggrraammuu  WWssppóółłpprraaccyy  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  

ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  ii  iinnnnyymmii  ppooddmmiioottaammii  pprroowwaaddzząąccyymmii  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ppoożżyyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo  ww  rrookkuu  22001144  

  

Ostróda, kwiecień 2015              Strona 26 

 

 

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo 

 

Stowarzyszenie GLADIUS - kwota 5.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportów walk wschodu - karate wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego 

wypoczynku w czasie wolnym. Projekt polegał na organizacji turnieju sportowego „Gladius 

Cup 2014 Ostródzki Festiwal Sztuk Walk” oraz codziennych treningach sportowych. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 popularyzacja sportu i idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Ostróda, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru uczestników, poprzez udział w rywalizacji 

sportowej i stosowanie zasad fair play, 

 rozegranie zawodów rangi międzynarodowej, 

 wyrównywanie różnic kulturowych i językowych, 

 promocja Gminy Ostróda w Polsce i zagranicą. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 120 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów – 422 godzin treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 6 turniejów. 

 efekt dodany – organizacja turnieju „Gladius Cup 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Źródło: Stowarzyszenie GLADIUS 
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Uczniowski Klub Sportowy „Ostródzki Klub Kyokushine Karate” - kwota 5.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportów walk Wschodu - karate wśród dzieci 

i młodzieży, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, 

ukształtowanie wysokich umiejętności sportowych. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież 

z terenu Gminy Ostróda.  

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 promowanie, które niesie za sobą wychowanie przez sport w duchu rywalizacji „fair play”, 

 integracja wszystkich środowisk - rodziców, wychowawców, trenerów sportów walki, 

władz samorządowych, na rzecz eliminowania patologii, przemocy i agresji, 

 rywalizacja młodych adeptów sztuki karate, 

 przybliżanie kultury dalekiego Wschodu, 

 promowanie sportów i sztuk walki, kreowanie pozytywnych zachowań, wdrażanie w życie 

podstaw budo, rozwijanie cech motorycznych. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 60 osób, 

w tym w przedziale wiekowym 4 - 7 lat, 

           w przedziale wiekowym 8 - 12 lat, 

           w przedziale wiekowym powyżej 12 lat, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 190 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 6 wyjazdów. 

 sekcja w Samborowie w przedziale wiekowym 5 – 12 lat  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: www.karate.ostroda.pl 
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Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU - kwota 4.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportów walk wschodu - judo wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego 

wypoczynku w czasie wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci i młodzież z miejscowości 

Brzydowo, Ornowo, Grabin, Kraplewo i Stare Jabłonki. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 zwiększanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

 wpajanie zdrowej i sportowej rywalizacji podczas turniejów w kraju i zagranicą, 

 integracja młodzieży wiejskiej i miejskiej, dzieci z zagranicy. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 30 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 180 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 11 turniejów, 

Mistrzostwa Województwa w judo w Olsztynie, 

Mistrzostwa Polski w judo w Grudziądzu, Olsztynie 

Ogólnopolski Turniej Judo – Sensej CUP w Płocku, 

Turniej Międzynarodowy w Kromeriż (Czechy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU 
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Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim  

 

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy  - kwota 4.000 zł 

Głównym celem projektu jest propagowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania 

wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, poprzez popularyzację lekkoatletyki wśród dzieci  

i młodzieży na terenach wiejskich.  Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież z terenu Gminy 

Ostróda.  

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 zainteresowanie młodzieży czynnym spędzaniem, wolnego czasu, 

 promocja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, ze szczególnym ukierunkowaniem 

na lekkoatletykę,  

 nabycie umiejętności pokonywania słabości oraz wykształcenie umiejętności rywalizacji 

sportowej. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 12 osób,  

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 830 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 15 zawodów, 4 obozów sportowych. 

 

 

Osiągnięcia młodzieży z terenu Gminy Ostróda : 

 Patrycja Bujnicka   

II miejsce w Mistrzostwach Polski LZS  Białej Podlaskiej w biegu na 800 m, 

III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS  Białej Podlaskiej w biegu na 400 m, 

 Paweł Kajetanek (Samborowo) 

II miejsce na Mistrzostwa Województwa  w biegu na 400 m, 

 Karolina Karczewska (Wirwajdy)  

IV miejsce na Mistrzostwa Polski LZS w Białej Podlaskiej w biegu na 800 m, 

VI miejsce na Mistrzostwa Polski LZS w Białej Podlaskiej w biegu na 400 m. 

XIV miejsce na Mistrzostwach Województwa juniorów w biegu na 800 m. 

II miejsce na Mistrzostwach Województwa w biegach przełajowych na 2000 m. 
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Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim  

 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna  - kwota 3.000 zł 

Głównym celem projektu jest propagowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania 

wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, poprzez popularyzację jazdy konnej w środowisku 

wiejskim. W ramach zadania zostały zorganizowane ogólnopolskie zawody w dyscyplinie 

długodystansowych rajdów konnych. 

Celem zawodów była promocja tej dyscypliny sportu i aktywnej turystyki jeździeckiej oraz 

promocja walorów turystycznych Gminy Ostróda.  

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 34 osoby + osoby towarzyszące (szacowane na 100 osób),  

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 1 zawody ogólnopolskie, 

23-24.05.2014r. VII Małoruskie Zawody w Sportowych Rajdach Konnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.esencjamazur.pl 
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Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness 

 

 

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” - kwota 35.000 zł 

Głównym celem projektu jest popularyzacja zajęć fitness wśród mieszkańców Gminy 

Ostróda, a poprzez to popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, nawiązywanie 

nowych znajomości.  

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 popularyzacja idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Ostróda, 

 poprawa zdrowia fizycznego mieszkańców Gminy Ostróda, 

 wzrost samooceny i motywacji do dbania o zdrowie i sylwetkę, 

 poprawa oferty społeczno – kulturalnej wsi, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru, nawiązanie nowych znajomości. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 200 osób, 

 miejscowości, w których zaplanowano zajęcia – Durąg, Szyldak, Lipowo, Zwierzewo, 

Samborowo, Brzydowo, Pietrzwałd. 
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PRIORYTET 3 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 

Celem ogólnym tego priorytetu jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej 

sie młodzieży z terenu Gminy Ostróda. Zadanie ma na celu zintegrowanie i zaktywizowanie 

stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz 

środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników. 

 

W ramach tego priorytetu w roku 2014 dofinansowano 1 organizację pozarządową 

o łącznej wartości dotacji 12.000 zł jako zadanie wieloletnie.  

 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – 12.000 zł 

Rezultatem realizacji zadania jest udzielona pomoc finansowa młodzieży, która kontynuuje 

naukę w szkole ponadgimnazjalnej i średniej a trybie dziennym.  W ramach ogłoszonego 

konkursu złożono 17 wniosków o przyznanie stypendiów. Wyboru dokonano  

wg. następujących kryteriów: 

 kontynuacja nauki w trybie dziennym, 

 średnia ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej:  

4,0 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  

4,5 - uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, 

 średni dochód netto na członka rodziny w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przekraczający 800 zł, 

 brak stypendium przyznanego przez inną instytucję. 

Dzięki realizacji  zadania, stypendia otrzymało 9 osób, mieszkańców Gminy Ostróda. 

Stypendium otrzymało w roku 2014 17 osób – w edycji 2013/2014 – 8 osób, w edycji 

2014/2015 – 9 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 
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PRIORYTET 4 

Turystyka, promocja 

 

Celem ogólnym tego priorytetu jest turystyka oraz promocja Gminy Ostróda poprzez 

prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej dla turystów. 

 

W ramach tego priorytetu w roku 2014 dofinansowano 1 organizację pozarządową 

o łącznej wartości dotacji 15.000 zł 

 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – 15.000 zł 

Głównym celem projektu było prowadzenie Informacji Turystycznej, a poprzez to 

zwiększenie rozpoznawalności marki regionu Mazur Zachodnich, w tym Gminy Ostróda, 

promocja atrakcji turystycznych, poprzez informowanie turystów przybywających do punktu 

IT, bieżąca aktualizacji serwisów internetowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 
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4. Zadania realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert - wskaźniki  

 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) na podatawie oferty realizacji 

zadania publicznego, złozonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość 

realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom,  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 

lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 

1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10.000 zł, 

2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

 

Korzystając z możliwości, jaką daje nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego ubiegały się o dofinansowanie w ramach tego trybu. W roku 2014 do Urzędu 

Gminy Ostóda wpłynęły 2 oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy  

na łączną kwotę 20.000 zł. 

 

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness  

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” - kwota 10.000 zł. 

Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness  

Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” - kwota 10.000 zł. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 popularyzacja idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Ostróda, 

 wzrost samooceny i motywacji do dbania o zdrowie i sylwetkę, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru, nawiązanie nowych znajomości. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 400 osób, 

 miejscowości, w których zaplanowano zajęcia – Durąg, Szyldak, Lipowo, Zwierzewo, 

Samborowo, Brzydowo, Pietrzwałd. 
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5. Pożyczki, gwarancje, poręczenia 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki 

samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację 

zadań w sferze pożytku publicznego. W roku 2014 Samorząd Gminy Ostróda udzielił 

pożyczkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją projektu „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz  

z zagospodarowaniem terenu w Turznicy” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Parafii Kościoła 

Ewangelicko – Metodystycznego w Kraplewie w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją projektu „Remont ogrodzenia kamiennego XV-wiecznego Kościoła 

Ewangelicko – Metodystycznego w Glaznotach” 

 

 

6. Podsumowanie 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój 

naszej gminy, budowa partnerskich relacji pomiędzy I a III sektorem stanowi istotny element 

lokalnej polityki Samorządu Gminy Ostróda. Silnie rozwijające się organizacje pozarządowe 

są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnej polityki rynku pracy, dialogu 

społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców.  

 

Zgodnie z przyjętymi priorytetami w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014, przyjętym Uchwałą XLV/264/2013 z dnia 15 listopada 2013r. 

ogłoszono konkursy na 12 zadań, w 4 priorytetach, podpisano 24 umowy o dofinansowanie. 

 

W ramach zadań zleconych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zrealizowano 

zadania, uzyskując następujące wskaźniki: 

 

Wskaźniki realizacji Rocznego Programu Współpracy w roku 2014: 

 liczba organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie -  

17 organizacji, 24 umowy o dofinansowanie na kwotę 942 420,00 zł 

 liczba odbiorców (Beneficjantów Ostatecznych) – 1 700 osób,  
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z 31 miejscowości - Turznica, Reszki, Bałcyny, Ornowo, Brzydowo, Stary Las, Wirwajdy, 

Samborowo, Smykówko, Pietrzwałd, Zajączki, Smykowo, Zwierzewo, Lubajny, Stare 

Jabłonki, Górka, Grabinek, Międzylesie, Warlity Wielkie, Smykowo, Rudno, Lichtajny, 

Kraplewo, Durąg, Szyldak, Nastajki, Tyrowo, Idzbark, Wólka Lichtajńska, Worniny, 

Lipowiec. 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów – 3 600 zajęć treningowych, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów – 5 810 godzin treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 274 turniejów/meczy, 11 obozów sportowych, 

 liczba osób, która wzięła udział w warsztatach dla animatorów rekreacji ruchowej – 10 osób, 

 liczba osób, która otrzymała stypendia naukowe – 17 osób.  

 

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdanie informacji 

można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie 

odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej. Sukcesem należy uznać fakt,  

iż opracowany i uchwalony zarówno wiloletni, jak i roczny program współpracy Gminy 

Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie realizacji 

inicjatyw sektora obywatelskiego. 

 

Samorząd Gminy Ostróda w dalszym ciągu deklaruje chęć dalszego rozwijania współpracy   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku 

publicznego poprzez inicjowanie, podejmowanie i realizację nowych projektów.  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała : 

Marta Podgórska  – Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 


