Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w roku 2018
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DOTACJE CELOWE
Dotacje celowe przyznano:
1. Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa” na realizację zadania Organizacja
pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy
Płużnica, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych
rodzin z terenu gminy Płużnica”. Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności,
odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji
zadania od 15 stycznia do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez dostarczenie 33
dostaw żywności, sprzętu i odzieży do 20 sołectw i objęcie pomocą 798 osoby z terenu
gminy Płużnica. Wartość projektu wynosiła 91 755,37 zł, w tym dotacja ze środków
Gminy Płużnica 21 500,00 zł, wykorzystana 19 871,60 zł, zwrot 1 628,40 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi Królewskiej na realizację zadania Organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica, tytuł zadania „Kolonie letnie”.
Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez
organizację profilaktyczno-terapeutycznych kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy
Płużnica. W okresie realizacji zadania od 23 lipca do 31 sierpnia osiągnięto zamierzony
cel poprzez organizację 10-dniowego wypoczynku letniego dla 45 dzieci, w tym 21 z
rodzin dysfunkcyjnych. Wartość projektu wynosiła 28 615,00 zł, w tym dotacja ze
środków Gminy Płużnica 10 000,00 zł.

3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania Organizacja zajęć
z zakresu kultury fizycznej, tytuł zadania „Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z
terenu gminy Płużnica”. Celem zadania był rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z
terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do 15 grudnia
osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna). Zajęcia
odbywały się średnio raz w tygodniu dla grupy 77 uczestników oraz
2 razy w tygodniu dla 15 uczestników organizowano szkółkę kolarską. Reprezentowano
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również gminę w 62 turniejach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej. Wartość projektu
wynosiła 44 219,14 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica 35 300,00 zł.
4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania Organizacja zajęć
z na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica, tytuł zadania
„Program
zajęć
sportowych
realizowanych
z
dziećmi
i
młodzieżą
o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo”. Celem zadania był rozwój
profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 lutego do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel
poprzez realizację programu profilaktycznego, w tym organizację 72 zajęć sportowych po
3 godz. każde dla 45 uczestników (3 grupy po 15 osób) oraz organizację 2 pikników
sportowych. Wartość projektu wynosiła 9 543,49 zł, w tym dotacja ze środków gminy
Płużnica 8 000,00 zł.
5. Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania Wsparcie lokalnego
funduszu grantowego, tytuł zadania „Aktywna Gmina – Centrum Wsparcia Organizacji
Pozarządowych”. Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który
przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu
rozliczenia przyznanych dotacji oraz udzieli minimum 12 mikrodotacji w wysokości do 2
tys. zł. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji
pozarządowych z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 stycznia do
15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 100 godziny porad dla 5
organizacji, w tym udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w ngo oraz
przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez organizacje pozarządowe
z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel poprzez
udzieleniu 12 mikrodotacji. Wartość projektu wynosiła 43 696,43 zł, w tym dotacja ze
środków Gminy Płużnica przyznana dotacja 37 750,00 zł, wykorzystana 37 746,43 zł,
zwrot 3,57 zł.
6. Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej wsi Królewskiej na realizację zadania
Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju
pożarnictwa
w
gminie
Płużnica
tytuł
zadania
„Rozwój
pożarnictwa
w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień
ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych,
integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W okresie realizacji zadania od 20 marca do 15
grudnia
osiągnięto
zamierzony
cel
poprzez
przeprowadzenie
2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie 6 wydarzeń
pielęgnujących tradycje pożarnictwa oraz organizację zawodów sportowych. Wartość
projektu
wynosiła 14 400,00 zł, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica
12 000,00 zł.
7. Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania Dofinansowanie wkładu
własnego do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, tytuł zadania
„Aktywizacja społeczna seniorów”. Zadanie polegało na wsparciu finansowym wkładu
własnego projektu mającego na celu wymianę doświadczeń, poznanie dobrych
przykładów i zdobycie nowej wiedzy na temat wsparcia seniorów, poprzez organizację
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międzynarodowej
wizyty
studyjnej
w
dnia
25-29.10.2018
r.
W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony. Wartość projektu wynosiła 35 000,00
zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica przyznana dotacja 800,00 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica” na realizację zadania Dofinansowanie wkładu
własnego do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, tytuł zadania „Program
KLUB”. Zadanie polegało na wsparciu finansowym wkładu własnego projektu mającego
na celu wyrównanie szans 36 osób w wieku 11-17 lat w dostępie do ciągłej i
zorganizowanej aktywności fizycznej, poprzez zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej. W
okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony. Wartość projektu wynosiła 12 850,00
zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica przyznana dotacja 1200,00 zł.

PROJEKTY PARTNERSKIE
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ PŁUŻNICA

Nazwa zadania i lider projektu

Kluby Seniora w Gminie Płużnica II
Lider: Towarzystwo Rozwoju Gminy
Płużnica

O wielkim rodzicu małego człowieka
Lider: Stowarzyszenie CTI e-Misja

Niech każdy uwierzy w potencjał
młodzieży

Źródło dofinansowania

Wnioskowana dotacja /
przyznana dotacja w zł

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
RPO WK-P 2014-2020

Wnioskowane
dofinansowanie:

Poddziałanie 9.3.2

3 832 812,00 zł

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej, Program FIO

Przyznana dotacja:

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej, Program FIO

Przyznana dotacja:

Lider: Stowarzyszenia Młodych Gminy
Płużnica

PŁUŻNICKA GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Działania w 2018r.:

84 316,00 zł

90 000,00 zł
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Ustalenie rocznego planu pracy
Konsultacja Rocznego programu współpracy na rok 2019
współorganizacja Forum organizacji pozarządowych

Skład:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mirosława Tomasik - przedstawiciel ngo - przewodnicząca
Agata Kowalik - przedstawiciel Wójta Gminy Płużnica - zastępca przewodniczącej
Elżbieta Wiśniewska - przedstawiciel Wójta Gminy Płużnica - sekretarz
Grażyna Majewska - przedstawiciel ngo
Maria Curlej - przedstawiciel ngo
Maciej Puchała - przedstawiciel ngo
Anna Szatkowska - przedstawiciel ngo
Edward Kruk - przedstawiciel ngo
Adam Koba - przedstawiciel Rady Gminy Płużnica
Stanisław Świerad - przedstawiciel Rady Gminy Płużnica

WSPÓLNA ORGANIZACJA WYDARZEŃ
W roku 2018 wspólnie z organizacjami pozarządowymi, KGW, grupami nieformalnymi
organizowaliśmy:
•

ŚWIĘTO RODZINY

•

DOŻYNKI

•

DZIEŃ KONIA

•

WIGILIA DLA SAMOTNYCH

•

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE I WIZYTY STUDYJNE

•

FORUM NGO

NARZĘDZIA PROMOCJI I INFORMACJI
W roku 2018 gmina promowała działalność NGO wykorzystując dostępne narzędzia
PORTAL NGO.PLUZNICA.PL
INFORMATOR PŁUŻNICKI
KANAŁ NA YOTUBE
MEDIA REGIONALNE (CWA, GAZETA POMORSKA)

Sporządziła:

Wpłynęło do biura Rady Gminy Płużnica:

