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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 2020 roku podstawę do dysponowania przez Wójta Gminy środkami publicznymi 

stanowiły:  

- Uchwała nr 122/XIV/2019 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 29 października 2019r.  

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 2020”, 

– Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na rok 2020  

z późniejszymi zmianami. 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W 2020 ROKU 

 

Zaplanowana na 2020 rok pula środków na wspieranie realizacji zadań publicznych 

wynosiła 40 000 zł, z czego:  

– 5 000 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 

dzieci i młodzieży,  

– 5 000 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

– 3 000 zł na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

– 2 000 zł na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

– 5 000 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. 

 

 

Konkurs 1/2020 na realizację zadań publicznych w Gminie Małkinia Górna został ogłoszony 

09 lipca 2020 r. 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- na kwotę 5 000zł.  

Na konkurs nie zgłoszono żadnej oferty, w związku z tym konkurs został unieważniony. 
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Następnie 10 lipca 2020r. ogłoszony został 2/2020 konkurs na realizację zadań publicznych w 

2020r.  z zakresu: 

1)      ochrony i promocji zdrowia – do realizacji w okresie od 14.08 do 31.12.2020r. na kwotę 

5 000 zł, 

2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – do realizacji w okresie od 14.08 do 

30.11.2020r. na kwotę 3 000 zł, 

3)      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   – do realizacji w 

okresie od 14.08 do 31.10.2020r.na kwotę 2 000 zł, 

4)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – do realizacji w 

okresie od 14.08 do 31.12.2020r.  na kwotę 5 000 zł, 

5)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  – do realizacji w okresie od 14.08 do 

31.12.2020r. na kwotę 5 000 zł, 

6)      wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej  – do realizacji w okresie od 14.08 do 

31.11.2020r. na kwotę 5 000 zł, 

7)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób – do realizacji w okresie od 01.06 do 31.12.2019r   

na kwotę 5 000 zł, 

8) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – do realizacji w okresie od 

14.08 do 31.12.2020r. 

  W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert, nie wpłynęła żadna oferta w związku 

z tym konkurs został unieważniony. 

14 września 2020 r. ogłoszony został 3/2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w 2020r. z zakresu: 

 1)      ochrony i promocji zdrowia – do realizacji w okresie od 12.10 do 31.12.2020r. na 

kwotę 5 000 zł, 

2)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – do realizacji w 

okresie od 12.10 do 31.12.2020r.  na kwotę 5 000 zł, 

5)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  – do realizacji w okresie od 12.10 do 

31.12.2020r. na kwotę 5 000 zł. 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, która jednak nie spełniła wymagań formalnych, dlatego 

został unieważniony. 

  12 października 2020r. Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” złożyło ofertę na realizacje 

zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie pn. „W kręgu kultury”. Umowa na realizacje w/w zadania została podpisana 

23.10.2020r. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5000 zł. 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 8 warsztatów robienia stroików i ozdób 

świątecznych oraz zorganizowano konkurs na „Najlepszą potrawę wigilijną”. Opracowano 

również i wydano broszurę kulinarną zawierającą informacje o konkursie.   
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WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Lp. Wskaźnik   

Ilość/Liczba 

1.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2020 roku 3 

w tym 

zadań 

12 

 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – w 2019 roku 3 

w tym 

zadań 

9 

 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 2020 roku – ogółem 1 

 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku – ogółem 1 

 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 roku 2016 – ogółem 

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

 

8 

2 

 

 

3.  Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2020 roku 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w 2019 roku 

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 

 

1 

1 

3 

4 

6 

1 

4.  Liczba umów zawartych w 2020 roku:  1 

‐ w formie wsparcia  1 

‐ w formie powierzenia 0 

5.  Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań  15 

6.  Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje 0 

7.  Liczba organizacji korzystających z dotacji 1 

8.  Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji 1 

9.  Wysokość wykorzystanej dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych w zakresie: 4066,31 

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

b) ochrony i promocji zdrowia 0,00 

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, 4066,31 

f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 

0,00 

g) z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej, 

 

0,00 
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 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: 1307,54 

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

b) ochrony i promocji zdrowia, 0,00 

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, 1307,54 

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 

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

zakresie: 

0 

0,00 

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

b) ochrony i promocji zdrowia, 0,00 

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 

   

 
 

Gmina Małkinia Górna realizowała 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 w sferze finansowej, ale 

również pozafinansowej.  

 

Założenia Programu Współpracy realizowane były również poprzez: 

— konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

— współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) 

poprzez organizację szkolenia na terenie gminy dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 05.03.2020r. pn. „FIO-Mazowsze Lokalnie”.  Program ten zakładał 

wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i 

samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego;  
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– przekazywanie informacji na temat konkursów, w których organizacje pozarządowe 

mogą ubiegać się o środki finansowe na swoją działalność oraz informacje na temat 

warsztatów, konferencji itp.; 

— 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; 

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

— udostępnianie pomieszczeń gminnych; 

— 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; 

— udostępnianie autokaru gminnego na wyjazdy organizowane przez stowarzyszenia. 

 

 
 

PODSUMOWANIE 

 

Podejmowane działania przez Gminę Małkinia Górna w zakresie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi miały na celu wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a 

organizacjami. W roku 2020 ze względu na pandemię współpraca z organizacjami 

pozarządowymi była utrudniona ponieważ wprowadzane były ograniczenia –przede wszystkim 

zakaz zgromadzeń. Pomimo obiektywnych trudnych warunków podejmowane były działania 

w zakresie wsparcia finansowego poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację 

zdań publicznych. Podejmowane były również działania w zakresie edukacji osób 

zaangażowanych w działalność organizacji oraz stymulowanie rozwoju wolontariatu, dzięki 

czemu rozwija się i wzmacnia kapitał społeczny. 

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.  
 


