
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 2014. 

Wstęp 

Zgodnie  z  zapisami  art.  5  a  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku

publicznego  i  o  wolontariacie  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 na rok

2014 przyjęty został przez Radę Miejską uchwałą nr XLV/287/2013 dnia 26 listopada 2013r. 

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 oraz Zarządzenia

Burmistrza Gołdapi nr 741/IX/2013 z dnia 24 września 2013r. w sprawie uruchomienia procesu

konsultacji  społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z  organizacjami  pozarządowymi  

oraz  podmiotami  uprawnionymi  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  

na rok 2014. 

Konsultacje miały formę otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 10 października

2013r.  w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ulicy Partyzantów 31 w Gołdapi.   Uwagi  

do projektu  Programu współpracy  przyjmowane były również w formie pisemnej na formularzu

konsultacyjnym.

Z przeprowadzonych  konsultacji  przygotowano raport  zawierający listę  obecności  na spotkaniu

konsultacyjnym, protokół ze spotkania konsultacyjnego, formularz konsultacyjny ze stanowiskiem

Burmistrza Gołdapi. Raport zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce organizacje pozarządowe. 

Współpraca finansowa 

Na wsparcie  zadań publicznych realizowanych przez  organizacje  pozarządowe oraz  podmioty,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia

24 kwietnia  2003r.  w budżecie  gminy Gołdap na 2014 rok przeznaczono kwotę w wysokości  

do 327 000,00 zł. 



W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 

1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi 

z dnia 22 stycznia 2014r. na wsparcie zadań publicznych z zakresu: 

- wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- pomocy materialnej dla uczniów i studentów, 

- organizacji spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

-  upowszechniania  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  poprzez

organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw, 

- rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

- promocji i organizacji wolontariatu, 

- ratownictwa wodnego. 

Nabór ofert trwał do 17 lutego 2014r. Do konkursu wpłynęły 23 oferty.  W wyniku rozstrzygnięcia

konkursu podpisano umowy z 14 podmiotami na realizację 22 zadań. 

2. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 855/I/2014 Burmistrza Gołdapi 

z  dnia  22  stycznia  2014r.  na  wsparcie  zadań  z  zakresu  promocji  gminy.  Nabór  ofert  trwał  

do 17 lutego 2014r. Do konkursu wpłynęły 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano

umowy z 3 podmiotami na realizację 3 zadań. 

3. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 856/I/2014 Burmistrza Gołdapi 

z dnia 22 stycznia 2014r. na wsparcie rozwoju sportu w gminie Gołdap. 

Nabór ofert trwał do 17 lutego 2014r. Do konkursu wpłynęło 7 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia

konkursu podpisano umowy z 6 podmiotami na realizację 7 zadań. 

W roku 2014 przyznano 3 dotacje w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 

W załączeniu zestawienia rozliczonych dotacji przyznanych w 2014 roku: 

Tabela nr.1 Rozliczenie dotacji przyznanych w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań

publicznych gminy Gołdap w 2014 roku przyznanych na podstawie  Zarządzenia nr 898/III/2014

Burmistrza Gołdapi z dnia 11 marca 2014r. 

Tabela nr 2. Rozliczenie dotacji przyznanych w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań

publicznych gminy Gołdap w 2014 roku przyznanych na podstawie  Zarządzenia nr 899/III/2014

Burmistrza Gołdapi z dnia 11 marca 2014r. 

Tabela nr 3. Rozliczenie dotacji przyznanych w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań

publicznych gminy Gołdap w 2014 roku przyznanych na podstawie  Zarządzenia nr 900/III/2014

Burmistrza Gołdapi z dnia 11 marca 2014r. 

Tabela nr 4.  Rozliczenie dotacji  przyznanych w trybie art.  19 a  ustawy o działalności  pożytku



publicznego i wolontariacie na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Gołdap 

w 2014 roku . 

Łącznie rozdysponowano kwotę 327 000,00 zł, tj w podziale na poszczególne działania: 

- wypoczynek dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł, 

- pomoc materialna dla uczniów i studentów – 30 000,00 zł, 

- organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży – 3 000,00 zł, 

-  upowszechnianie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  poprzez

organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw – 15 000,00 zł, 

- rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 18 000,00 zł, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 13 000,00 zł, 

- promocja i organizacji wolontariatu – 5 000,00 zł, 

- ratownictwo wodne – 5 000,00 zł, 

- promocja gminy – 159 000,00 zł, 

- rozwój sportu – 74 000,00 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 Komisje Konkursowe. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 852/I/2014 oraz z dnia 22 stycznia 2014r. powołana została Komisja

Konkursowa opiniująca złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2014 z zakresu

zadań: wypoczynek dzieci i  młodzieży;  pomoc materialna dla uczniów i studentów; organizacja

spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i  dziedzictwa narodowego poprzez organizację  wydarzeń kulturalnych,  artystycznych,  spektakli,

konkursów i  wystaw;  rozwój  wspólnot  i  społeczności  lokalnych;  wspieranie  i  upowszechnianie

kultury  fizycznej;  promocja  i  organizacja  wolontariatu;  ratownictwo  wodne.  W skład  Komisji

weszły następujące osoby: Aneta Wielgus i Beata Skok jako przedstawiciele Burmistrza Gołdapi

oraz  Kazimierz  Oszmiański  i  Urszula  Anuszkiewicz  jako  przedstawiciele  wskazani  

przez organizacje pozarządowe. 

Zarządzeniem  nr  853/I/2014  Burmistrza  Gołdapi  z  dnia  22  stycznia  2014r.  powołana  została

Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2014 

z  zakresu  promocji  i  rozwoju  sportu.  Komisja  składała  się  trzech  przedstawicieli  Burmistrza

Gołdapi tj.: Anety Wielgus, Beaty Skok, Marii Skiby oraz trzech przedstawicieli wskazanych przez

organizacje  pozarządowe tj:  Kazimierza  Oszmiańskiego,  Urszulę  Anuszkiewicz  oraz  Sebastiana

Krepsztula. Komisje oceniły współpracę z Urzędem Miejskim jako bardzo dobrą i bez uwag. 

Współpraca pozafinansowa 

Gmina Gołdap w roku 2014 wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.



Gmina  promowała  lokalne  ngosy  i  podejmowane  przez  organizacje  działania  na  stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi (www.goldap.pl) oraz na portalu zbliska.goldap.pl. 

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego funkcjonuje specjalnie

przygotowana  zakładka  dla  organizacji  pozarządowych,  gdzie  zamieszczane  są  komunikaty,

ogłoszenia  o  konkursach,  ciekawostki,  porady,  itp.  informacje,  które  mogą  być  przydatne  

w działalności lokalnych organizacji. 

Istotną  częścią  współpracy  Gminy  Gołdap  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  wsparcie

organizacyjne  przy  prowadzonych  przedsięwzięciach  np.  poprzez  udostępnianie  gminnych

obiektów czy sprzętu. 

Gmina  Gołdap  współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi  przy  realizacji  projektów.

Przykładem mogą być  zadania realizowane w Suczkach,  Juchnajciach,  Skoczach i  Botkunach.  

W ramach projektów  współfinansowanych ze  środków Unii  Europejskiej  z  Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w których powstały wiaty rekreacyjne i przeprowadzono

działania na rzecz mieszkańców, Gmina Gołdap współpracowała z Gołdapskim Stowarzyszeniem

Pszczelarzy,  Fundacją  Rozwoju  Regionu  Gołdap  i  Gołdapskim  Centrum  Wolontariatu.

Wolontariusze  z  Centrum  Wolontariatu  działającym  przy  Stowarzyszeniu  Partnerstwo  Sztuk

regularnie udzielają wsparcia organizacyjnego przy okazji wydarzeń organizowanych przez Urząd

Miejski w Gołdapi. 

Gmina Gołdap w 2014 roku współpracowała także z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Społecznej  w  Ełku.  Efektem  było  zorganizowanie  w  Gołdapi  tematycznych  warsztatów  

(np.  dotyczących  budowania  marki  regionu  -  11  grudnia  2014r.  Urząd  Miejski,  zakładania  

i  funkcjonowania  spółdzielni  socjalnych   -  3  czerwca  2014r.  Urząd  Miejski;  „Tworzenia  

i  zarządzania  sieciowym  produktem  turystycznym  w  obszarze  rewitalizacji  więzi  społeczno-

gospodarczych, czyli jak zrobić żeby zarobić” - 4 kwietnia 2014r. CDS; rozwoju przedsiębiorczości

społecznej w kontekście potencjału Gołdapi - 23 stycznia 2014. CDS). 

13  lutego 2014 roku odbyło  się  Forum ,,Decydujmy razem” Subregionu EGO.  Spotkanie  było

okazją  do  wymiany  doświadczeń  na  temat  współpracy  władz  samorządowych  i  społeczności

lokalnych,  aktywności  mieszkańców  oraz  podejmowania  przez  nich  decyzji  dotyczących

funkcjonowania  ich  gminy  czy  powiatu.  Doświadczenia  te  dotyczyły  powiatów:  ełckiego,

gołdapskiego i oleckiego czyli Subregionu EGO, ale nie tylko, gdyż specjalnie zaproszony gość

Daniel Hall z Sekcji Polityczno-Ekonomicznej Ambasady USA w Warszawie opowiedział o swoich

doświadczeniach na temat konsultacji publicznych w USA na poziomie lokalnym.

Forum  było  zwieńczeniem  udziału  Gminy  Gołdap  w  pilotażowym  projekcie  budowania  

i testowania mechanizmów partycypacji społecznej pod nazwą ,,Decydujmy razem” realizowanym

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

http://www.goldap.pl/


Podsumowanie 

Gmina  Gołdap  realizując  cele  Programu  współpracy  w  2014  roku  udzielała  organizacjom

pozarządowym zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. W ramach

współpracy finansowej Gmina Gołdap zleciła 20 podmiotom realizację 35 zadań publicznych. 

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.  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  tworzenia  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 samorząd – ngo. Organizacje

pozarządowe nie wniosły uwag do realizacji Programu współpracy. 

Sporządziła: Justyna Charkiewicz. 


