
SPRAWOZDANIE 

Burmistrza Bisztynka 
 z realizacji Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek za rok 2012 

Przyjęty Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2011r. Pro-
gram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie 
Gminy Bisztynek na rok 2012 określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty pro-
wadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru: pomocy społecznej, 
działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji, działalności na rzecz mniejszości narodowych, 
ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, na-
uki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, ekologii, porządku bezpie-
czeństwa publicznego, ochrony i upowszechniana praw konsumentów, upowszechniania i ochrony 
praw człowieka, działań na rzecz integracji europejskiej, promocji. 

W 2012r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały 

wspieranie i realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację im-

prez sportowych i rekreacyjnych w Gminie Bisztynek w roku 2012. Ogólna kwota wydatkowana 

przez Gminę Bisztynek na wspieranie zadań publicznych zleconych dwóm organizacjom pozarządo-

wym w 2012r. wynosiła 30.000 zł. Zawarto z tymi podmiotami dwie umowy na wspieranie realizacji 

zadań publicznych. 

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i wysokości kosztów 

realizacji tych zadań w 2012 roku 

 

ZADANIE: Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wie-

kowych- dotacja w wysokości 20.000 zł. - Ludowy Klub Sportowy „REDUTA”. 

W zakresie realizowanego zadania publicznego zrealizowano następujące działania: 

-W miesiącach marzec- grudzień 2012 prowadzone były treningi piłkarskie z grupą trampkarzy, 

juniorów oraz seniorów. 

-W miesiącach październik - grudzień 2012 organizowano pięć turniejów dla młodzieży szkolnej 

(szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz uczestniczono w halowej lidze w Reszlu. 
-W miesiącach kwiecień- grudzień 2012 poszczególne kategorie wiekowe: trampkarze, juniorzy i 

seniorzy uczestniczyli w rozgrywkach piłkarskich organizowanych na terenie województwa 
Warmińsko- Mazurskiego i poza nim.  

-W miesiącach czerwiec- sierpień 2012 udział w letnich turniejach piłkarskich „dzikich drużyn”. 
- 9 czerwca 2012r.-Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej Oldbojów pomiedzy zespołami „Reduta” 

Bisztynek, a SC Enger (Niemcy). 
 

ZADANIE: Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie uzdol-

nionych sportowo dzieci i młodzieży - dotacja w wysokości 10.000 zł. - Ludowy Klub 

Sportowy „ORKAN". 

W wyniku realizacji zadania utrzymano drużynę piłki nożnej w rozgrywkach organizowanych 

przez WMZPN w Olsztynie. Systematycznie uczestniczono w treningach i zawodach. Drużyna senio-

rów sezon 2011/2012 zakończyła na 8 miejscu.  W sezonie 2012/2013 drużyna zdobyła 9 punktów 

na 9 meczach. W trakcie przygotowań do rozgrywek rozegrano trzy spotkania z drużynami z wyż-



szych klas rozgrywek. 

 

Pracownik merytoryczny  zajmował się obsługą otwartego konkursu ofert na wspieranie 

zadań publicznych, udostępniał niezbędne formularze i udzielał konsultacji na temat ich 

wypełniania. Obydwa Podmioty przedłożyły sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 

publicznego w wyznaczonym terminie, otrzymane środki finansowe zostały rozliczone pra-

widłowo. 

 

 

Bisztynek, 26.03.2013r. 
Sporz. J. Kobryń 


