Sprawozdanie Burmistrza
z realizacji Programu współpracy gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2013 roku.
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 11
• Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży dwa razy,
• Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jeden raz,
• Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jeden raz,
• Działalność z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii jeden raz,
• Zadania z zakresu pomocy społecznej dwa razy,
• Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób,
niepełnosprawnych - jeden raz,
• Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji – jeden raz,
• Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej - jeden raz,
• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – jeden raz,
2. Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert – 32,
3. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert – 38,
4. Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert –
32
5. Liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert – 32,
6. Liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z
pominięciem otwartego konkursu ofert – 0
7. Liczba zadań publicznych dofinansowanych publicznych pominięciem otwartego konkursu ofert – 0
8. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych:
• przekazano - 552.640 zł.
• wykorzystano – 552.405,26 zł.
• różnica – 234,74 zł.
9. Liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem Burmistrza
Świecia – 9,
Lp.
Nazwa wydarzenia
Termin wydarzenia
Adresat wniosku
Izabela Kulczyk, Sebastian
Glaziński, Hala
„V edycja Targów Edukacji i
1.
14 marca 2013r.
Pracy- Świecie 2013”
widowiskowa „Vistula” w
Świeciu
„KAT-KAR” Piotr Wójcik2.
„ VI Pasjonata 4x4 Świecie”
6 kwietnia 2013 r.
Świecie
„Czas na wzrok. Zachowaj
Ewa Komin Q&A
29 maja-29 czerwca
3.
ostrość widzenia po
Consulting Sp. z o.o. Sp. k. 2013 r.
czterdziestce”
Poznań
Zespół Szkół
4.
„IV Dni Sportu i Kabaretu”
24 maja 2013 r.
PonadgimnazjalnychŚwiecie
Eleonora Lewandowska
„VI edycja Kociewskiego
Prezes Towarzystwa
5.
Konkursu Literackiego im.
13, 14 listopada 2013 r.
Miłośników Ziemi
Romana Landowskiego”
Tczewskiej- Tczew
„Turniej piłki siatkowej kadr
Kujawsko-Pomorski
6.
wojewódzkich juniorów o
06.-08. 2013 r.
Związek Piłki Siatkowejpuchar burmistrza Świecia”
Bydgoszcz
1

7.

„III Kociewski Rajd Enduro”

7 września 2013 r.

Komitet Organizacyjny III
Kociewskiego Rajdu
Enduro- Świecie

8.

Koncert w intencji
kanonizacji poświęcony
pamięci błogosławionego
Jana Pawła II pt.: „In
Memoriam”

15 października 2013r.

Impresariat artystyczny
„ARTOS”- Bydgoszcz

9.

„Kociewskie Archiwum
Cyfrowe”

6 grudnia 2013 r.

Stowarzyszenie „Kultura
Kociewia”- Starogard
Gdański

10. Liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych – 1,
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 r.
11. Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych - 6
• Klub Turystów Wodnych "Celuloza", ul. Kościuszki 17, Świecie,
• Ludowy Zespół Sportowy "Wisła", ul. Świecka 5, Gruczno,
• Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy , ul. Sienkiewicza 18, Świecie,
• Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Sądowa 5, Świecie,
• Rada Miejsko - Gminna Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Chełmińska 8/1, Świecie,
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza", ul. W. Polskiego 139, Świecie.
Ponadto ukazało się jedno ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu na 2013
rok. Wnioski złożyło łącznie 19 organizacji sportowych na łączną kwotę 1.110.000 zł.
Dofinansowanie rozwoju sportu udzielane jest na podstawie Uchwały Nr 120/11 Rady Miejskiej w
Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu na terenie gminy Świecie.

Świecie, dnia 18 marca 2014 roku.
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