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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 2014 
  

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/176/13 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 grudnia 2013r. 
Program 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 2014 określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez 
podmioty prowadzące 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, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
upowszechniania kultury fizycznej, ekologii, porządku bezpieczeństwa publicznego, ochrony i 
upowszechniana praw konsumentów, upowszechniania i ochrony praw człowieka, działań na 
rzecz integracji europejskiej, promocji. 

W 2014r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania 

obejmowały wspieranie i realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę 

Bisztynek na wspieranie zadań publicznych zleconych dwóm organizacjom pozarządowym w 

2014r. wynosiła 36.000 zł. Zawarto z tymi podmiotami dwie umowy na wspieranie realizacji 

zadań publicznych. 

Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i wysokości kosztów 

realizacji tych zadań w 2014 roku  

ZADANIE: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych        

i rekreacyjnych w Gminie Bisztynek w roku 2014- dotacja w wysokości     

24.000 zł. - Ludowy Klub Sportowy „REDUTA”. 

W zakresie realizowanego zadania publicznego zrealizowano następujące działania: 
-W miesiącach marzec- grudzień 2014 prowadzone były treningi piłkarskie z grupą 

trampkarzy młodszych, juniorów młodszych oraz seniorów. 

-W miesiącach marzec, listopad i grudzień 2014 zorganizowane zostały turnieje dla 

młodzieży szkolnej w tym dla zawodników w kategorii trampkarze młodsi zrzeszeni w 

klubie „Reduta”. Uczestniczono w halowych mistrzostwach powiatu oraz w turnieju 

halowym w Węgorzewie. 
-W miesiącach kwiecień- listopad 2014 poszczególne kategorie wiekowe brały udział w 

rozgrywkach piłkarskich organizowanych na terenie województwa warmińsko- 
mazurskiego i poza nim. 

-W miesiącach czerwiec- sierpień 2014 udział w letnich turniejach piłkarskich „dzikich 
drużyn”. 
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-W miesiącach lipiec- sierpień 2014 poszczególni zawodnicy brali udział w Letnim Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Bisztynka. 

- W czerwcu 2014r.-Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej Oldbojów pomiędzy zespołami 
„Reduta” Bisztynek, a SC Enger (Niemcy). 
  

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

uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży - dotacja w wysokości 12.000 zł. - 

Ludowy Klub Sportowy „ORKAN". 

 

-W miesiącach marzec- kwiecień 2014 pracę rozpoczął powołany 10- osobowy zespół  

   odpowiedzialny za realizację zadania. 

- W miesiącach marzec- listopad 2014 uzupełniono skład osobowy, organizowano turnieje i  

    sparingi z drużynami z wyższych klas rozgrywkowych m.in. z Czerwonką, Wojciechami,    

     Bezledami i Korszami. 

- W miesiącach kwiecień- październik 2014 uczestniczono w rozgrywkach Warmińsko-  

     Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. 

- W miesiącach kwiecień- maj 2014 zorganizowano turniej ze współudziałem OSP Sątopy. 

- W miesiącach marzec- listopad 2014 wykonywano prace porządkowe na powierzonym  

    obiekcie sportowym. 

 

  

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 prawidłowo.  

  

 

  

 


