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WSTĘP 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Rada Gminy w Małkini Górnej uchwala roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,  

a Wójt Gminy Małkinia Górna jest zobowiązany przedłożyć Radzie Gminy w Małkini Górnej 

oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

 

Uchwalony przez Radę Gminy roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, zawiera cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Małkinia Górna z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi. Program realizowany 

jest z poszanowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności, które to zasady wpisane zostały do rocznego programu 

współpracy.  

 

W 2018 roku podstawę do dysponowania przez Wójta Gminy środkami publicznymi 

stanowiły:  

- Uchwała nr 257/XL/2017 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 27 października 2017 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”, 

– Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2018  

z późniejszymi zmianami. 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W 2018 ROKU 

 

Zaplanowana na 2018 rok pula środków na wspieranie realizacji zadań publicznych 

wynosiła 60 000 zł, z czego:  

– 10 000 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 

dzieci i młodzieży,  

– 10 000 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

–   5 000 zł na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

–   5 000 zł na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

– 10 000 zł na zadania z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

–   5 000 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

–   5 000 zł na zadania z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

–   5 000 zł  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

–   5 000 zł  zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

 

 

Pierwszy konkurs na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna został 

ogłoszony 22 marca 2018 r. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: „Organizacja 

imprez integracyjno –kulturalno –sportowych dla osób niepełnosprawnych” do realizacji w 

okresie od 1maja do 31 grudnia 2018 roku na kwotę 5 000 zł. 

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

Następnie 23 marca 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia: „Promocja zdrowego i 

aktywnego trybu życia” do realizacji w okresie 01 maja do 31 grudnia 2018 roku na kwotę 

10 000zł. W dniu 09 kwietnia 2018r. ze względu na zmianę terminu realizacji zadania konkurs 
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został odwołany.  Ponownie w/w konkurs został ogłoszony 09 kwietnia 2018r. Termin realizacji 

zadania w okresie od 1czerwca do 31 grudnia 2018r.  

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

28 marca 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego: „Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego” do realizacji w okresie 16 maja do 31 grudnia 2018 roku na kwotę 5 000zł. 

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

28 marca 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

„Organizacja działalności kulturalno –społecznej dla osób z utrudnionym dostępem do kultury 

–seniorów z terenu Gminy Małkinia Górna, w szczególności osób zrzeszonych w Klubie 

Senior+” do realizacji w okresie 16 maja do 31 grudnia 2018 roku na kwotę 5 000zł. 

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

25 kwietnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży pn.„Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Małkinia Górna ”. Okres realizacji od 1 do 31 lipca 2018 roku na kwotę 10 000zł. 

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

26 kwietnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Okres 

realizacji od 1czerwca do 31 grudnia 2018 roku na kwotę 5 000zł. W wyniku ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert, wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy 

„Dwójka” w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, który otrzymał dotację na realizację zadania w 

wysokości 5000 zł. 

Realizacja zadania obejmowała udział 15 zawodniczek w piłce ręcznej oraz 14 zawodników 

w piłce nożnej UKS-u wraz z trenerami w obozie szkoleniowym w Augustowie 

przygotowującym do startu w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. Podczas pobytu zawodnicy 

i zawodniczki rozgrywali mecze, integrowali się z młodzieżą z  innych drużyn sportowych oraz 

poznawali kulturę i tradycje regionu. 

 

11.05.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 

2018 roku z zakresu udzielania pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej 

sytuacji życiowej. Termin realizacji zadania w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 2018 

roku, na kwotę 5000 zł. 

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 

 

11.05.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 

2018 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Termin realizacji zadania w okresie od dnia 

15 czerwca do 31 grudnia 2018 roku, na kwotę 5000 zł.  

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wpłynęła jedna oferta złożona przez 

Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” ul. Biegańskiego 3/9 w Małkini Górnej, które 

otrzymało dotację w wysokości 5 000 zł.  

Realizacja zadania obejmowała realizację projektu pn. „Aktywni i sprawni”, które 

zakładało przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz edukacji poprzez warsztaty z 

psychologiem oraz dietetykiem. W ramach zadania została zorganizowana nauka tańca dla 24 

osób, marsz z kijami nordic walking – wzięło w nim udział 40 osób oraz ognisko. Spotkanie 
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przy muzyce dla 29 osób pn „Święto pieczonego ziemniaka”. Odbyły się 2 spotkania z 

psychologiem, w których wzięło udział po 22 osoby, oraz 4 godzinne warsztaty kulinarne.  

 

W wyniku ogłoszenia w dniu 15.05.2018 r. otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Cyklicznie realizowane 

koncerty, pikniki o znaczeniu promocyjnym dla gminy”, termin realizacji zadania w okresie od 

dnia 20 czerwca do 31 grudnia 2018 roku na kwotę 10 000 zł. -  wpłynęła oferta złożona przez: 

Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „STAJNIA” Małkinia Górna, 

Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „STAJNIA” otrzymało dotację w wysokości 10 000 

złotych. 

Realizacja zadania zakładała organizację pikniku pod nazwą „Motocyklowa noc kinowa”. 

W ramach zadania zostały zorganizowane konkursy sprawnościowe dla 50 dzieci, blok 

edukacyjne z zakresu udzielanie pierwszej pomocy, wystawa motocykli, parada motocyklistów 

– 300 motocyklistów, występy zespołów muzycznych, plenerowy seans filmowy dla 200 

mieszkańców oraz 300 motocyklistów, warsztaty historyczne „100 lat Niepodległej” - 60 osób. 

 

  Łącznie w 2018 roku w ramach ogłoszonych konkursów zrealizowano trzy zadania z 

zakresu:  ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ujęte w 

„Programie współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”, zgodnie z wymaganiami 

konkursowymi, na które wydano łącznie 20 000,00 złotych. 

WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Lp. Wskaźnik   

Ilość/Liczba 

1.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2018 roku 9 

w tym zadań 

9 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2017 roku 2 

w tym zadań 

8  

 

 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2016 roku 8 

w tym zadań 

8 

 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2015 roku 

 

1 

w tym zadań 

1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku – ogółem 3 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku – ogółem 8 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku – ogółem 8 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – w roku 2015: 

 

2 

 

 

3.  Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2018 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2017 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2016 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2015 roku 

 

3 

4 

6 

1 

4.  Liczba umów zawartych w 2018 roku:  3 

‐ w formie wsparcia  3 

‐ w formie powierzenia 0 

5.  Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań  569 

6.  Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje 0 
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7.  Liczba organizacji korzystających z dotacji 3 

8.  Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji 3 

9.  Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych w zakresie: 20 000,00 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży  0,00 

b) ochrony i promocji zdrowia 5 000,00 

c) zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 0,00 

d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 

0,00 

e) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 10 000,00 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 

0,00 

g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

5 000,00 

 h) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 

0,00 

 i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

0,00 

10.  Wysokość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych w zakresie: 3952,69 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,  0,00 

b) ochrony i promocji zdrowia, 626,74 

c) zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 0,00 

d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 

0,00 

e) ) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 1278,95 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 

0,00 

 g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

2047,00 

 h) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 

0,00 

 i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

0,00 

11.  Wysokość własnego wkładu niefinansowego organizacji w realizację zadań publicznych w 

zakresie: 

400,00 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uzdolnionej, 0,00 

b) ochrony i promocji zdrowia, 400,00 

c) ) zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 0,00 

d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 

0,00 

 e) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 0,00 

 f) ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 0,00 

 g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

0,00 

 h) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 

0,00 

 i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

0,00 
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Urząd Gminy w Małkini Górnej realizował program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie tylko w sferze 

finansowej, ale również pozafinansowej.  

 

Założenia Programu Współpracy realizowane były również poprzez: 

— konsultację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

– współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) 

oraz organizację dwóch szkoleń na terenie gminy dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 20.04.2018r. szkolenie „Jak poprawnie przygotować wniosek, 

zrealizować projekt oraz rozliczyć dotację publiczną w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie”, oraz 22.05.18r. w ramach projektu „Inkubacja 

i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” kolejne spotkanie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Małkinia 

Górna z animatorem Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(MOWES) 

— aktualizację zakładki pn. organizacje pozarządowe na stronie internetowej urzędu 

Gminy www.malkiniagorna.pl, gdzie znajdują się informacje ważne dla organizacji 

i innych podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego oraz fotorelacje o ich 

konkursowej działalności, 

— aktualizację zakładki na stronie BIP „otwarte konkursy”, gdzie zamieszczane są 

wszystkie aktualne i zakończone konkursy ofert, 

— zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji dotyczących 

działalności organizacji na terenie gminy, 

— włączanie jednostek organizacyjnych gminy w realizację projektów różnych organizacji 

pozarządowych, 

— patronat Wójta Gminy w cyklicznych imprezach: o Puchar Wójta Gminy Małkinia 

Górna podczas II Turnieju Szachowego, spławikowych zawodach o Puchar Wójta 

Gminy Małkinia Górna podczas Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej, w konkursie na 

najlepszą potrawę wigilijną zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Małkiński Krąg”, 

— pomoc organizacjom w przygotowywaniu wniosków o dotacje i innych dokumentów; 

— udostępnianie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz innych jednostek 

organizacyjnych gminy, 

— nieodpłatne udostępnienie lokali przy ul. Biegańskiego 3/9 na prowadzenie działalności 

przez Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej oraz Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Małkini Górnej’, 

— nieodpłatne udostępnienie hali sportowej dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Dwójka”, Małkińskiego Klubu Sportowego, Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM.  

 
 

PODSUMOWANIE 

 

Współpraca Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi rozwija się, 

ponieważ dążymy do pełniejszego realizowania celu głównego Programu, którym jest 

„zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą 

a organizacjami”.  

Jednak, aby móc utrzymać ten stan rzeczy, należy podjąć jeszcze więcej działań 

aktywizujących organizacje, nie tylko poprzez wsparcie finansowe w formie powierzania lub 

wspierania zdań publicznych, ale także poprzez stałą edukację osób zaangażowanych 

w działalność organizacji oraz stymulowanie rozwoju wolontariatu, dzięki czemu rozwinie się 



7 
 

i wzmocni kapitał społeczny Gminy Małkinia Górna, który jest bardzo istotny przy 

rozwiązywaniu problemów lokalnych mieszkańców na terenie Gminy Małkinia Górna.     

Z analizy realizacji programu wynika, że zarówno przed samorządem gminy jak  

i organizacjami pozarządowymi nadal stoi wiele wyzwań, najważniejszym jest pobudzenie 

aktywności społecznej, co pozwoli pełniej zaspokoić oczekiwania i  potrzeby mieszkańców.  

Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursów od 3 lat, to 

obszar realizowany w zupełnie inny sposób niż w latach poprzednich. Od 2006 roku środki 

przeznaczone na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi były 

przeznaczane na działalność „Ogniska TPD” – Gmina Małkinia Górna wydawała na ten cel 

następujące kwoty: 

2006 r.            - 57 824 zł 

                                   2007 r.            - 57 824 zł 

                                   2008 r.            - 70 000 zł 

                                   2009 r.            - 70 000 zł 

                                   2010 r.            - 75 000 zł 

                                   2011 r.            - 75 000 zł 

                                   2012 r.            - 80 000 zł 

                                   2013 r.            - 80 000 zł. 

                                   2014 r.            - 100 000 zł 

                                   2015 r.            - 80 000 zł. 
   2016 r.  - 32 442, 88zł. 

Obecnie dzieci objęte pomocą „Ogniska TPD” są objęte opieką w ramach projektu : Świetlica 

2016” – mają swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej. Wydatki na ten cel to: 
   2016 r··- 4 714,39 zł 

   2017 r- 20 489,65 zł 

2018 r. - 23 184,69zł. 

W wyniku rozeznania w środowisku przez opiekunki poziom satysfakcji z realizacji 

projektu „Świetlica 2016” jest bardzo wysoki. Dzięki oszczędnościom wydatków na ten cel 

udało się wyodrębnić pulę środków, którą UG przeznaczył na właściwą realizację programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


