SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2017
Gmina-Miasto Działdowo od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Corocznie podejmowana jest przez Radę Miasta Działdowo uchwała określająca zasady
współpracy oraz obszary zadaniowe, na które można uzyskać dotację. Uchwała Nr XXII/207/16
Rady Miasta Działdowo w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi została podjęta 10 listopada 2016 r. Zarządzeniem Nr 113/2016 Burmistrza Miasta
Działdowo z dnia 21 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne dotyczące projektu wyżej wymienionej uchwały.
W wyniku przeprowadzonym konsultacji organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 239 ze zm.) złożyły do Urzędu Miasta w Działdowie cztery opinie
do przedstawionego projektu uchwały. Z przeprowadzonych konsultacji został sporządzony
protokół z dnia 8 listopada 2016 r.
Na realizację zadań publicznych objętych programem prognozowano kwotę w łącznej
wysokości 702 300 zł, w tym na:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 180.000 zł
2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 61.300 zł
3) ochronę i promocję zdrowia: 11.000 zł
4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 124.000 zł
5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 326.000 zł.
Wysokość wyżej wymienionych środków przeznaczonych na realizację rocznego programu
współpracy została określona w planie finansowym Gminy-Miasto Działdowo. Podział kwot
na poszczególne rodzaje działań określonych w załączniku nr 7 do Uchwały nr XXIV/212/16 Rady
Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 180.000 zł
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 61.300 zł
- ochrona i promocja zdrowia – 11.000 zł
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 124.000 zł
- pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób: - 326.000 zł.
Zaangażowanych w realizację zadań publicznych było około 120 osób, w tym również
wolontariuszy. Adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą-Miasto Działdowo
w zależności od specyfiki działania było od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
Na realizację zadań publicznych zostało zawartych:
- 13 umów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 14 umów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 5 umów w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

- 6 umów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 2 umowy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Procesy obejmujące obsługę spraw związanych z dotacjami udzielanymi organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom realizowane były w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Sportu; Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza
ds. Uzależnień.
Szczegółowe zestawienie przyznanych dotacji przedstawia załączona tabela.
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