
UCHWAŁA NR XLVII/735/18
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi  i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art.5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Rada Miejska  w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na rok 2019 roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w brzmieniu załącznika Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko– Mazurskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Morągu.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Raćkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 września 2019 r.

Poz. 4505



                                  Załącznik Nr 1 do uchwały  

                  Nr XLVII/735/18 

                  Rady Miejskiej w Morągu 

                  z dnia 14 listopada 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roczny program współpracy 

Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego  

na rok 2019 
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WSTĘP  

Aktywność mieszkańców w niezależnych organizacjach pozarządowych oraz podmiotach wymienionych w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych w dalszej treści programu 

„podmiotami programu”, jest jednym z przejawów wysokiego kapitału społecznego i jednym z czynników 

rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Morag. Jak co roku zgodnie z art. 5a ust. 1. ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opracowany jest roczny program 

współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej 

ustawy. Jak wynika z informacji zgromadzonych przez Urząd Miejski w Morągu sektor pozarządowy w 

Gminie Morąg liczy ok 70 podmiotów /stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych/.  

Okres realizacji Programu obejmuje 2019 rok. Program wskazuje planowane na 2019 rok: cele 

główne i cele szczegółowe programu; zasady współpracy; zakres przedmiotowy; formy współpracy; 

priorytetowe zadania publiczne; okres realizacji programu; sposób realizacji programu; wysokość środków 

planowanych na realizację programu; sposób oceny realizacji programu; informację o sposobie tworzenia 

programu oraz o przebiegu konsultacji; tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.  

 W 2017 roku zaplanowano zlecenie zadań z budżetu Gminy Morąg na łączną kwotę 2.319.294 zł, a w 

2018 r. na kwotę 2.124.835 zł, w tym 1.648.295 zł na zadanie „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg”.  

 INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU: 

Projekt niniejszego Programu podlegał konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 

XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r. Treść konsultowanego projektu uchwały 

został podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP i na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w dniu 29.10.2018 r. Ponadto informację o konsultacjach opublikowano 3 sierpnia br. w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz 2 listopada br. w lokalnej prasie „Wiadomości 

Ratuszowe”. Do końca sierpnia 2018 r. uprawnione podmioty złożyły 41 propozycji zadań do niniejszego 

Programu. Dodatkowo informacja o projekcie uchwały i zgłoszonych do niego wnioskach była omawiana i 

pozytywnie zaopiniowana przez członków Wspólnego Zespołu Opiniującego w dniu 8 października 2018 r. 

Ponadto informacja o trwających konsultacjach ww. projektu uchwały opublikowana była na łamach portalu 

www. mediagroupinfo.pl oraz profilach portalu społecznościowego facebook: mediagroupinfo i Organizacje 

Pozarządowe Gminy Morąg.  

Zaplanowane w Programie działania odpowiadają na zgłaszane przez organizacje pozarządowe 

zapotrzebowanie na realizację zadań Gminy Morąg.  

 

Rozdział  I 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, 

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Morąg, 

3) podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy. 

4) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.  

5) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Morąga. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

 

    §2. 

Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami Programu jest: 

1) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 

2) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach. 
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OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 

§3 

Okres realizacji Programu: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. 

 

 

Rozdział II 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU  

ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

§4. 

1. Program współpracy dotyczy podmiotów programu prowadzących swoją działalność na terenie Gminy i 

na rzecz jej mieszkańców. 

2. Program tworzony jest w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi po rozpatrzeniu zgłaszanych 

przez nie propozycji zadań priorytetowych: 

1. Do końca sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, organizacje 

pozarządowe składają Burmistrzowi propozycje zadań priorytetowych proponowanych do realizacji 

w ww. roku budżetowym. Wniosek powinien zawierać dane zawarte w załączniku Nr 1 do 

niniejszego Programu. 

2. Do 10 października każdego roku Zespół Opiniujący przedkłada Burmistrzowi opinię dotyczącą 

proponowanych przez organizacje zadań priorytetowych, o których mowa w ust. 2.1.  

3. Do 20 października każdego roku Burmistrz poda do publicznej wiadomości priorytetowe zadania 

publiczne, które zostaną w pierwszej kolejności zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 

następnym roku budżetowym. 

3. Projekt Programu podlega konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLVII/796/10 

Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r.  

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§5. 

Współpraca Gminy z podmiotami Programu odbywa się w oparciu o zasady: partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności, suwerenności stron, uczciwej konkurencji i jawności. 

 

 

PARTNERZY WSPÓŁPRACY 

§6. 

1. Burmistrz Morąga – organ wykonawczy Gminy Morąg, który:  

1. powołuje Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

2. powołuje kolegialne organy doradczo-opiniujące;  

3. powołuje komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych; 

4. proponuje priorytetowe zadania publiczne do realizacji w danym roku budżetowym w ramach rocznego 

programu współpracy oraz wysokość środków finansowych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy 

na realizację tych zadań; 

5. proponuje priorytetowe zadania publiczne do realizacji w ramach wieloletniego programu współpracy 

oraz wysokość środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morąg na realizację 

tych zadań 

6. ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym; 

7. zleca podmiotom programu do realizacji zadania publiczne 

8. podejmuje decyzje w sprawie udzielania organizacjom pomocy pozafinansowej; 

9. składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu. 

2. Rada Miejska w Morągu – organ stanowiący i kontrolny Gminy Morąg, który: 
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1. uchwalając programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, zatwierdza priorytetowe 

zadania publiczne do realizacji przez samorząd; 

2.  w uchwale budżetowej podejmuje decyzję o wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

wsparcie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w danym roku 

budżetowym,  

 

3. Wspólny Zespół Opiniujący – organ opiniująco-doradczy Burmistrza w sprawach dotyczących 

współpracy samorządu z sektorem pozarządowym, który: 

1) współpracuje z Burmistrzem w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym, 

2) opiniuje zadania priorytetowe proponowane do realizacji w kolejnym roku budżetowym składane przez 

organizacje pozarządowe, 

3) przedkłada Burmistrzowi, do 10 października każdego roku, opinię dotyczącą proponowanych przez 

organizacje zadań priorytetowych, o których mowa w pkt. 2.  

4) kreuje współpracę między organizacjami pozarządowymi i samorządem, 

5) wyraża opinie w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.  

4. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Morąg: 

1.  mogą składać Burmistrzowi wnioski na priorytetowe zadania publiczne proponowane do zlecenia 

organizacjom pozarządowym w danym roku budżetowym, 

2. mogą realizować zadania publiczne zlecone im przez samorząd, 

3. mogą wskazywać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty 

składane do otwartego konkursu ofert oraz do zespołów opiniodawczo-doradczych.  

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY  

 

§7. 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami programu poprzez: 

1) wspieranie/powierzanie i realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

2) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Miejskiego według ich 

kompetencji, 

3) na miarę posiadanych możliwości bezpłatne użyczanie podmiotom programu lokali na siedziby, 

spotkania, szkolenia, itp., po wcześniejszym uzgodnieniu warunków, 

4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 

a) publikowanie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Morągu i profilu społecznościowym 

facebook Gminy Morąg ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Gminę 

jak i przez organizacje pozarządowe, 

b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych 

zadaniach sfery publicznej, 

5) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w 

szczególności poprzez udzielanie rekomendacji, informowanie podmiotów programu o możliwości 

pozyskiwania takich środków, udzielanie pomocy na wniosek zainteresowanego podmiotu w zakresie 

wypełniania wniosków, w tym organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych, 

6) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów gminnych 

aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów, w szczególności 

poprzez udostępnianie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Morągu projektów uchwał odnoszących się 

do zagadnień związanych z profilem działalności podmiotów programu wraz z podaniem terminu, w 

którym mogą one składać pisemne opinie. 

7) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów gminy 

8) Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie lub umowy partnerskie; 

9) współpraca w zakresie wzajemnej promocji: 

1. Gmina Morąg w miarę posiadanych możliwości będzie zamieszczała informacje o Organizacjach 

Pozarządowych w wydawanych przez siebie materiałach oraz na swojej stronie internetowej . 
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2. Organizacje Pozarządowe uzyskujące wsparcie samorządu zobowiązane są do promowania Gminy 

Morąg, w szczególności w czasie działań związanych z realizacją zleconego jej zadania np. poprzez 

umieszczenie herbu Morąga i/lub informacji „Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym 

Gminy Morąg”.  

 

 

Rozdział III 

 

ZASADY FINANSOWANIA ZLECANYCH ZADAŃ 

 

§8 

1. Zakres realizacji działań ujętych w Programie uzależniony jest od wielkości środków finansowych 

przewidzianych w budżecie Gminy Morąg oraz od możliwości finansowych i organizacyjnych organizacji 

pozarządowych. Prognozowane kwoty przeznaczone z budżetu Gminy Morąg na realizację programu 

współpracy w 2019 r. wynoszą ogółem 2.187.131 zł. Ostatecznie obowiązujące kwoty wskazane będą w 

uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2019 r.  

2. Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację na realizację zadania publicznego w formie wspierania z 

budżetu Gminy Morąg zobowiązana jest wnieść finansowy wkład własny w wysokości określonej w 

ogłoszeniu Konkursu Ofert, jeśli formą realizacji zadania jest powierzenie finansowy wkład własny nie jest 

wymagany. 

3. Środki własne pozafinansowe (osobowe i rzeczowe) wnoszone przez organizację pozarządową do budżetu 

realizowanego zadania muszą być oszacowane w następujący sposób: 

- w przypadku dobrowolnej pracy na rzecz realizacji zadania, wartość pracy musi uwzględniać ilość 

przepracowanych godzin oraz standardową stawkę za dany rodzaj wykonywanej pracy, 

- wartość środków własnych rzeczowych musi zostać oszacowana w taki sposób, aby możliwe było 

przeprowadzenie należytej oceny ich wartości; wartość zaangażowana wkładu własnego musi być liczona 

według stawki rynkowej, cennika posiadanego przez właściciela obiektu lub sprzętu lub też amortyzacji 

sprzętu będącego własnością organizacji, naliczanej za okres realizacji zadania. 

 

Rozdział IV 

 

CELE, PRIORYTETY I DZIAŁANIA PROGRAMU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

§9. 

CEL GŁÓWNY: pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Morąg, w wyniku 

budowania partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim 

poprzez wspólną realizację ważnych celów społecznych. 

   

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE I DZIAŁANIA: ze względu na specyfikę sytuacji 

społeczno-ekonomicznej ludności zamieszkującej obszar Gminy Morąg w roku 2019 będą wspierane przez 

Gminę następujące zadania priorytetowe, przy czym ostateczne kwoty przeznaczone na ich realizację 

wskazane będą w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.: 

 

 

PRIORYTET 1.  - Turystyka  

Działanie 1.1.   

Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów 

– 5.000 zł 

Cele szczegółowe:  

Organizowanie aktywnych form poznawania walorów turystycznych Gminy Morąg, w szczególności poprzez 

organizację rajdów i gier terenowych po Gminie Morąg. 
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Działanie 1.2.   

Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg – 

10.000 zł 

Cele szczegółowe:  

Opracowanie i wydanie drukiem cyklu wydawnictw promujących i popularyzujących walory turystyczne, 

przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne Gminy Morąg.  

 

Działanie 1.3.   

Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie – 15.000 zł 

Cele szczegółowe: 

1. szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży oraz organizacja mini-regat  

2. organizacja Regat Żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Jeziora Narie”  

 

PRIORYTET 2 . - Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów  

Działanie 2.1.  

Poprawa bezpieczeństwa na j. Narie – 4.000 zł 

Cele szczegółowe: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na wodzie oraz nad 

wodą jeziora Narie, w tym na plażach niestrzeżonych nad tym jeziorem poprzez organizowanie pomocy oraz 

ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia; 

wzrost świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie ratownictwa wodnego; organizacja szkoleń w 

zakresie ratownictwa wodnego i doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz remonty i konserwacje sprzętu, 

działalność profilaktyczna 

 

Działanie 2.2. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego – 4.000 zł 

Cele szczegółowe:   

1. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego, w tym sprawdzanie praktycznych umiejętności 

mieszkańców w stosowaniu nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy, szerzenie działalności 

oświatowo-wychowawczej i informacyjnej w zakresie pierwszej pomocy.  

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.  

3. Edukacja w kierunku kształtowania pozytywnych postaw i poprawy funkcjonowania społecznego.  

 

PRIORYTET 3.  - Edukacja 

Działanie 3.1. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku” – 

8.000 zł 

Cele szczegółowe:  

organizacja zajęć edukacyjnych mających na celu aktywizację mieszkańców będących w tzw. „trzecim 

wieku”, rozwijanie ich sprawności intelektualnej i fizycznej. 

 

Działanie 3.2. „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych” – 

zadanie wieloletnie na lata 2018-2020: 

rok 2018 - 30.000 zł, rok 2019 - 30.000 zł, rok 2020 - 30.000 zł.  

Cele szczegółowe: pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z 

niezamożnych rodzin z terenu Gminy Morąg uczącej się w trybie dziennym w szkołach 

ponadpodstawowych, średnich i wyższych. 

 

PRIORYTET 4. - Ochrona zdrowia 

Działanie 4.1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy – 15.000 zł 

Cele szczegółowe:  

nauczanie praktycznych i nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniów klas VI szkół 

podstawowych i uczniów III klas gimnazjalnych – Gminy Morąg.  

 

Działanie 4.2. Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami – 7.000 zł 

Cele szczegółowe:  

1. prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu  
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2. profilaktyka zdrowotna i udzielanie pomocy chorym. 

 

PRIORYTET 5. - Pomoc społeczna 

 

Działanie 5.1. Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu 

pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich - 9.000 zł 

Cele szczegółowe:  

1. pomoc bezdomnym i zagrożonym bezdomnością poprzez: prowadzenie punktu pomocy sanitarnej, 

rzeczowej, żywnościowej, usług opiekuńczych i kąpielowych; organizację spotkań integracyjnych; 

diagnozowanie potrzeb tej grupy mieszkańców.  

2. Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla osób ubogich.  

 

Działanie 5.2.  

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – : zadanie 

wieloletnie na lata 2018-2020 – rok 2018: 1.648.295 zł; rok 2019: 1.702.538 zł; rok 2020: 1.757.600 zł  

Cele szczegółowe:  

1. świadczenie w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. usług opiekuńczych, określonych w art. 50 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. z 2017 r., Dz. U., poz. 1769).,  

2. udzielanie pomocy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 

3. udzielanie pomocy osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

4. usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 

PRIORYTET 6. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

Działanie 6.1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 21.000 zł  

Cele szczegółowe:  

1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wydarzeń 

muzycznych o charakterze konkursowym, jak również w formie koncertów.  

2. Prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych, wykonawców, w tym prezentacja dorobku 

muzycznego lokalnych grup muzycznych i placówek oświatowych Gminy.  

3. Edukacja muzyczna mieszkańców.  

 

Działanie 6.2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu – 

5.000 zł  

Cele szczegółowe:   

Prowadzenie galerii sztuki w ratuszu w Morągu oraz prowadzenie warsztatów artystycznych i organizacja 

wystaw. 

 

Działanie 6.3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku 

Morąskiego – 11.000 zł 

Cele szczegółowe:  

Organizacja imprezy plenerowej w Morągu o charakterze wystawienniczym i promocyjnym, w tym min. w 

formie: stoisk; warsztatów rzemiosła tradycyjnego; animacji plenerowych, z naciskiem na promocję wyrobów 

użytkowych, artystycznych, naturalnych, rękodzielniczych, artykułów spożywczych, kolekcjonerskich i 

antyków. Z udziałem podmiotów branży turystycznej.  

 

PRIORYTET 7.   - Rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych                                                              

 

Działanie 7.1.  Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i 

młodzieży – 85.000 zł 
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Działanie 7.2.  Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób 

dorosłych – 229.000 zł 

 

Cele szczegółowe do działań 7.1. i 7.2.:  

1. Udział w zawodach i rozgrywkach sportowych; 

2. Popularyzacja sportu, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia; 

3. Organizacja rozgrywek sportowych na terenie Gminy Morąg;  

4 Poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym zakup sprzętu 

sportowego. 

5. Zwiększanie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby 

sportowe. 

 

Działanie 7.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg – 26.600 zł 

Cele szczegółowe: 

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących i promujących zdrowy styl życia wśród 

mieszkańców Gminy Morąg ze szczególnym uwzględnieniem ciekawych inicjatyw sportowych i sportowo-

rekreacyjnych.  

 

Rozdział V 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

§10. 

Program jest realizowany poprzez: 

1. zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w tym w 

szczególności: w formie powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. Przy czym współpraca finansowa odbywa się pod rygorem nieważności na 

podstawie umów zawieranych w formie pisemnej na okres 1 roku lub okres do 5 lat, jednak nie dłużej niż 

okres objęty wieloletnim programem współpracy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Morąg. 

Współpraca ta odbywa się w zakresie zadań objętych rocznym i wieloletnim programem współpracy. 

2. pomoc informacyjną, organizacyjną i techniczną samorządu względem organizacji pozarządowych,   

3. organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji i szkoleń z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i samorządu, 

4. konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów gminnych aktów 

normatywnych dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

5. tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym,  

6. pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i 

międzynarodowej, 

7. zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, 

8. współpraca w zakresie wzajemnej promocji, mającej na celu tworzenie dobrego wizerunku. 

 

 

Rozdział VI 

 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 

§ 11 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Burmistrz przedstawi Radzie w terminie do 

31 maja 2020 r.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczone w BIP Urzędu.   
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§ 12 

1. Realizacja Programu współpracy jest poddana ewaluacji mającej na celu ocenę wykonania Programu. 

2. W celu monitorowania realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:  

1. Środki przeznaczone na realizację Programu: wysokość udzielonych dotacji  

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych zadań: wysokość dotacji  

3. Liczba złożonych ofert. 

4. Liczba organizacji pozarządowych składających oferty. 

5. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych 

6. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne. 

7.  Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione). 

8. Liczba lokali udostępnionych przez Gminę organizacjom pozarządowym na siedzibę. 

 

 

 

Rozdział VII 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

 

§  13 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powoływana jest przez Burmistrza Morąga do opiniowania 

ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzanego na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) i uchwale w sprawie: rocznego programu 

współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszeniu o konkursie. 

2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych zleconych przez Gminę Morąg organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożenie Burmistrzowi 

stosownej opinii. 

3. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.  

4. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie:  

-  do 6 przedstawicieli Burmistrza, 

- do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych – wskazanych pisemnie przez organizacje, odrębnie do 

każdego konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

5. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.  

 

 

§ 14 

1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póź. zm.) 

dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.  

2. Posiedzenia komisji mogą odbywać się przy obecności minimum połowy jej składu.  

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

 

§ 15 

1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.  

2. Funkcję sekretarza Komisji pełni pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  
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Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§16 

Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być wykorzystane na: 

1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

2) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

3) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

4) działalność polityczną i religijną. 

5) pokrycie kosztów stałych zleceniobiorcy nie związanych z realizacją zadania publicznego. 

 

§ 17 

Po rozstrzygnięciu konkursu przekazanie środków finansowych na realizację określonego zadania odbywa się 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Morąga a organizacją pozarządową lub innym 

podmiotem działającym w sferze pożytku publicznego. 
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Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. 

 

 

Zgłoszenie propozycji zadania priorytetowego  

do Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg i Organizacji Pozarządowych 

 

 

INFORMACJA  O  ORGANIZACJI  ZGŁASZAJĄCEJ  PROPOZYCJĘ  ZADANIA 

 

1. Nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela organizacji 

2. Adres organizacji, telefon, fax, e-mail 

3. Nazwa Rejestru i nr wpisu do rejestru/ewidencji. 

 

INFORMACJE O ZADANIU 

 

1. Nazwa zadania 

2. Opis zadania (problem, który poprzez realizację zadania zostanie rozwiązany; cel zadania; działania 

podjęte w związku z realizacją zadania; efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania) 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania 

4. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania 

5. Liczba osób - mieszkańców Gminy Morąg , do których zadanie będzie skierowane 

6. Przewidywany całkowity koszt realizacji wnioskowanego zadania  

7. Przewidywana wysokość wsparcia wnioskowanego zadania z budżetu Gminy Morąg  
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