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Wstęp
Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) Organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Roczny Program
Współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020. Treść sprawozdania zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie
(http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/ .
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

oraz

Rocznym

Programem

Współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020r. powołana przez Burmistrza Ornety Komisja
Konkursowa - wyłoniła następujące podmioty realizujące zadania publiczne w ramach
ogłoszonych konkursów ofert.
Epidemia a później pandemia korona wirusa diametralnie zmieniła nasze
codzienne funkcjonowanie. Kolejne restrykcje wprowadzana przez władze państwowe
oznaczały zamknięcie nas w domach, zredukowanie kontaktów społecznych,
przeniesienie ogromnej części aktywności zawodowej i prywatnej do Internetu ,
zamrożenie wielu dotychczasowych działań. Zmiany te dotknęły chyba każdego obszaru
naszego życia, oczywiście objęły także funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
Udzielano dotacji organizacjom pozarządowym na niżej wskazane zadania:
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ZADANIE NR 1 - Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych , imprez spotkań, konkursów, zabaw
adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta, stanowiących promocję zdrowego stylu życia. – 47.000 zł.
Lp.

NGO

Parafia
Rzymskokatolicka
1.
św. Jana Chrzciciela
w Ornecie

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Wyjazd
integracyjnoedukacyjny dla
młodzieży
działającej przy
parafii z
elementami
promocji zdrowego
stylu życia”

1/Z-1/NGO/2020

3.000,00 zł

3.000,00 zł

0,00 zł

Krótka charakterystyka:
„Wyjazd integracyjno – edukacyjny dla młodzieży działającej przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie z elementami promocji
zdrowego stylu życia” realizowany był w Domu Wypoczynkowo/Rekolekcyjnym w Krynicy Morskiej; 82-120 Krynica Morska;
ul. Teleexpresu 6, w terminie 27.08.2020 r. – 30.08.2020 r.
W wyjeździe uczestniczyło 26 osób, w tym 22 uczestników, 3 opiekunów, 1 ratownik wodny.
Realizacja zadania pozwoliła na zaspokojenie potrzeb młodzieży, która działa w Parafii na rzecz społeczności lokalnej Ornety,
w zakresie wspólnej integracji, poznania krajobrazu nadmorskiego, poznania Krynicy Morskiej i Fromborka, zdobycia wiedzy
na temat dbałości o swoje zdrowie i udzielania pierwszej pomocy. Pozytywnie przyczyniła się do dalszych działań realizowanych przez
młodzież na rzecz społeczności lokalnej.
W celu uzyskania informacji na temat osiągniętych rezultatów przy realizacji zadania publicznego została przeprowadzona ankieta
wśród uczestników oraz obserwacja uczestników przez opiekunów. Osiągnięto rezultaty:
1. Zorganizowano wyjazd o charakterze integracyjno - edukacyjnym, w którym wzięło udział łącznie 26 osób (22 uczestników, 3
opiekunów, 1 ratownik wodny), w załączeniu lista uczestników, dokumentacja fotograficzna, ankieta.

2. Nastąpiło zwiększenie poziomu wiedzy na temat zdrowia oraz prowadzenia zdrowego stylu życia – wzrost świadomości 22
uczestników na temat zdrowia oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, jak również udzielania pierwszej pomocy (warsztaty
dotyczące promocji zdrowia: fizycznego, psychicznego i duchowego, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, zajęcia gimnastyczne,
zabawy i gry sportowe), w załączeniu dokumentacja fotograficzna, test wiedzy dotyczący udzielania pierwszej pomocy.
3. Nastąpiło zwiększenie poziomu wiedzy na temat nadmorskich krajobrazów turystycznych – wzrost świadomości 22 uczestników
na temat nadmorskich krajobrazów turystycznych, Krynicy Morskiej oraz Fromborka (Rejs statkiem Krynica Morska – Frombork –
Krynica Morska, spacer do wydmy Góra Pirata i Wielbłądzi Garb, obserwacja okolic), w załączeniu dokumentacja fotograficzna.
Nastąpiła integracja młodzieży – wzrost umiejętności 22 uczestników w zakresie współdziałania w grupie poprzez wspólne spędzanie
czasu wolego (gra terenowa, pogodne wieczory, praca w grupach, zabawy i gry sportowe.
Lp.

NGO

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

2/Z-1/NGO/2020

2.600,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.600,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ IX Biesiada
Seniora”

3/Z-1/NGO/2020

2.000,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.000,00 zł

Polski Związek
2. Emerytów Rencistów „ Senior aktywacja”
i Inwalidów

Lp.

3.

NGO
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
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Lp.

4.

NGO
Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Lp.

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ 10- lecie UTW”

4/Z-1/NGO/2020

6.000,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

6.000,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Cel na 100”

5/Z-1/NGO/2020

3.332,00 zł

3.332,00

0,00 zł

NGO

LOK – Koło
5. Strzeleckie „Orneckie
SMOKI”

Krótka charakterystyka:
Głównym celem zadania było popularyzowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek bez alkoholu i innych używek
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Orneta. Zintegrowanie wielopokoleniowych grup osób do rozwijania zainteresowań
w zakresie strzelectwa oraz bezpiecznego posługiwania się bronią. Organizacja aktywnego spędzenia czasu na łonie natury ,rajd pieszy ,
zawody strzeleckie, ognisko – bez alkoholu i innych używek. Uczulenie na problemy związane z nadużywaniem alkoholu i innych
psychoaktywnych środków. Sposoby radzenia sobie ze stresem poprzez zwiększenie aktywności fizycznej, wspólnego spędzania czasu ,
aktywności społecznej i edukacyjnej.
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Lp.

NGO

Parafia
Rzymskokatolicka
6.
św. Jana Chrzciciela
w Ornecie

1.
2.
3.
4.
5.

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Wyjazd
edukacyjno –
integracyjny z
elementami
profilaktyki
prozdrowotnej
szkolne koła
CARITAS”

6/Z-1/NGO/2020

2.500,00 zł

2.500,00 zł

0,00 zł

Krótka charakterystyka:
Zadanie: „Wyjazd integracyjno – edukacyjny dla młodzieży działającej przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie z elementami
promocji zdrowego stylu życia” realizowane było w Domu Wypoczynkowo/Rekolekcyjnym w Krynicy Morskiej; 82-120 Krynica Morska;
ul. Teleexpresu 6.
Grupa docelowa:
Młodzież działająca przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie, uczniowie mieszkający na terenie miasta i gminy Orneta uczęszczający
do szkół podstawowych i średnich, studenci, jak również osoby dorosłe działające na rzecz Parafii (Zespół muzyczny oraz aktorzy
biorący udział w Spektaklu „Misterium Męki Pańskiej”, wolontariusze „Balu Wszystkich Świętych”).
22 uczestników + 3 opiekunów, posiadających uprawnienia kierowników i kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Cel projektu:
Integracyjny – kształtowanie umiejętności współdziałania młodzieży w grupie;
Krajoznawczy – zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi i krajoznawczymi okolic nadmorskich;
Zdrowotny – prowadzenie zdrowego stylu życia przez młodzież.
Planowane działania:
Cel projektu został osiągnięty przez realizację wyjazdu o charakterze integracyjno-krajoznawczo-zdrowotnym. Poprzez zaplanowane
działania młodzież uczyła się prawidłowych relacji z innymi, pracy w zespole, poznała krajobrazy nadmorskie, historię Fromborka,
rozwijała ogólną sprawność fizyczną, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.
Potrzeby grupy docelowej:

str. 7

Realizacja zadania przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb młodzieży w zakresie wspólnej integracji, poznania krajobrazu
nadmorskiego, poznania Fromborka, zdobycia wiedzy na temat dbałości o swoje zdrowie.
Komplementarność wobec dotychczasowych działań:
Działania prowadzone były w Krynicy Morskiej. Zakładały, że większość działań była realizowana na świeżym powietrzu.
Młodzież, która uczestniczyła w wyjeździe działa w Parafii na rzecz społeczności lokalnej. Angażuje się poprzez śpiew, wystawianie
spektaklu „Misterium Męki Pańskiej”, organizuje „Bal Wszystkich Świętych”.
Zadanie to będzie kolejnym etapem integracyjno
Lp.

NGO

Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
7.
Osobom
Niepełnosprawnym

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Taki chudy taki
gruby sportowcem
może byd”

7/Z-1/NGO/2020

3.500,00 zł

3.500,00 zł

0,00 zł

Krótka charakterystyka:
Paraspartiakiada była dwunastą z kolei organizowaną przez Stowarzyszenie imprezą sportową integrującą osoby niepełnosprawne
oraz lokalnych mieszkańców, łączącą zabawę ze zdrową rywalizacją.
Spartakiada, która się odbyła była pod hasłem pod hasłem "Taki chudy, taki gruby sportowcem może być"
Przygotowaniem do imprezy były zajęcia sportowe odbywające się przed zawodami. oraz wyjazdy na basen osób niepełnosprawnych
wraz z członkami rodziny, które stanowiły zachętę do aktywności fizycznej i poprawy kondycji. Były to zajęcia zarówno dla
podopiecznych Stowarzyszenia jak i dla ich opiekunów.
Była to impreza plenerowa, na którą zostali zaproszeni członkowie innych organizacji, uczniowie Orneckich Szkół oraz mieszkańcy
miasta. Na zakończenie zorganizowane zostało wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek a uczestnikom zostały wręczone drobne nagrody
(np.: dyplomy).
Otwarta impreza sportowa była elementem promującym zdrowy styl życia. Poprzez udział w zawodzch sportowych uczestnicy mogli
przekonać się jak ważne jest dbanie o kondycję fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia, uprawianie sportu i rekreacji na świeżym
powietrzu zarówno dla osób niepełnosprawnych jakrównież dla w pełni sprawnych osób.
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Bezpośrednimi odbiorcami zadania było 20 osób niepełnosprawnych i opiekunów (członkowie Stowarzyszenia), pośrednio planowany
był udział ok 10 osób z pośród członków rodzin osób niepełnosprawnych. Pośrednimi odbiorcami byli uczestnicy imprezy sportowej ok.
100 osób
Lp.

NGO

Polski Związek
8. Emerytów Rencistów
i Inwalidów

Lp.

NGO

Polski Związek
9. Wędkarski koło
nr 13 Orneta

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Międzynarodowy
Dzieo Osób
Starszych”

8/Z-1/NGO/2020

1.900,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

1.900,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Wędkarski Piknik
Rodzinny”

9/Z-1/NGO/2020

2.000,00 zł

2.000,00 zł

0,00 zł

Krótka charakterystyka: Celem projektu była organizacja zawodów wędkarskich nad jeziorem Mieczowym pod nazwą Wędkarski
Piknik Rodzinny, który wprost odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy Orneta. W obecnych czasach ludzie zaczynają spędzać
wolny czas wyłącznie przed telewizorem lub komputerem, odizolowując się od otoczenia zewnętrznego. Zanikają potrzeby przebywania
razem, spędzania czasu w społeczności lokalnej, umiejętności porozumiewania i okazywania sobie uczuć. Powoduje to frustracje i brak
umiejętności czerpania przyjemności ze wspólnego przebywania na łonie natury. Często ludzie nie radzą sobie z tą izolacją i zaczynają
sięgać po używki w formie alkoholu czy środków odurzających. Odpowiedzą na potrzeby mieszkańców była organizacja pikniku
rodzinnego, jako alternatywy spędzania czasu na łonie natury w otoczeniu innych osób, promującego zdrowy styl życia na świeżym
powietrzu, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez integrację mieszkańców Miasta i Gminy Orneta. Celem działania było
poszerzenie wiedzy o aktywnych formach spędzania czasu wolnego w poszanowaniu fauny i flory środowiska wodnego oraz
przeprowadzenie pogadanki dotyczącej ochrony środowiska, wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia
bez używek w tym bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie bez alkoholu i narkotyków czy dopalaczy przygotowanej przez
członków stowarzyszenia.
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Organizowana impreza umożliwiła ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu i integrację
startujących, zapoznanie z tematami ochrony środowiska, zasadami bezpiecznego zachowania się nad wodą, poszerzenie wiedzy na
temat fauny i flory występującej w środowisku wodnym, ochrona środowiska, odpoczynku bez używek
Adresatami zadania byli mieszkańcy Miasta i Gminy Orneta zainteresowani aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego nad wodą
ok. 100 osób.
Impreza miała charakter otwarty i mogli w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na wiek, przy czym zakładano, że
bezpośrednimi uczestnikami będą dzieci i młodzież wraz z opiekunami .
Lp.

NGO

Polski Związek
10
Wędkarski koło
.
nr 13 Orneta

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ XIV Ornecki
Maraton
Wędkarski”

10/Z-1/NGO/2020

2.880,00 zł

2.880,00 zł

0,00 zł

Krótka charakterystyka: Celem zadania była organizacja Orneckiego Maratonu Wędkarskiego na jeziorze Mieczowym, który jest
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Ornety.
Odpowiedzą na potrzeby mieszkańców była organizacja Maratonu Wędkarskiego, jako alternatywy spędzania czasu na łonie natury w
otoczeniu innych osób, których zainteresowanie i pasja do wędkarstwa jest czynnikiem scalającym i jednocześnie rozwijającym
zainteresowania. Wędkarstwo jako czynnik promujący zdrowy styl życia na świeżym powietrzu, przeciwdziałający alkoholizmowi i
narkomanii poprzez integrację mieszkańców Miasta i Gminy Orneta. Celem działania było poszerzenie wiedzy o aktywnych formach
spędzania czasu wolnego w poszanowaniu środowiska wodnego. Przeprowadzono pogadanki dotyczące ochrony środowiska,
wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia bez używek w tym bezpiecznego przebywania nad wodą i w
wodzie bez alkoholu i narkotyków czy dopalaczy przygotowane przez członków związku.
Organizowana impreza umożliwiła ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu i integrację
startujących, zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się nad wodą, poszerzenie wiedzy na temat fauny i flory występującej w
środowisku wodnym, ochrona środowiska, odpoczynku bez używek.
Adresatami zadania byli mieszkańcy Miasta i Gminy Orneta oraz osoby z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowane
aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego nad wodą w ilości ok. 60 osób. Do maratonu przystąpiło 12 drużyn 3 osobowych.
Uczestnikami bezpośrednimi były osoby dorosłe, pośrednimi – obserwatorzy maratonu wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy
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ZADANIE 1. - PODSUMOWANIE

BUDŻET

PRZEKAZANA
DOTACJA NA
WW. ZADANIE

ROZLICZONA
DOTACJA

ZWROTY

47.000,00 zł

29.712,00 zł

17.212,00 zł

12.500,00 zł

ŚRODKI
NIEWYKORZY
STANE
29.788,00 zł

ZADANIE NR 2 - Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania
okolicznościowe).- 10.000 zł
Lp.

NGO

Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
1.
Osobom
Niepełnosprawnym

Lp.

NGO

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
2. Miasta i Gminy
Orneta
„ORNECIANIE”
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Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Spotkajmy się na
scenie”

4/Z-2/NGO/2020

2.000,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.000,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Noc
Świętojaoska”

5/Z-2/NGO/2020

2.350,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.350,00 zł

Lp.

NGO

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
3. Miasta i Gminy
Orneta
„ORNECIANIE”

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Wigilia Miejska”

6/Z-2/NGO/2020

1.515,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

1.515,00 zł

ZADANIE 2. - PODSUMOWANIE

BUDŻET

PRZEKAZANA
DOTACJA NA
WW. ZADANIE

ROZLICZONA
DOTACJA

ZWROTY

10.000,00 zł

5.865,00 zł

0,00 zł

5.865,00 zł
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ŚRODKI
NIEWYKORZY
STANE
10.000,00 zł

ZADANIE NR 3 - Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. – 8.000 zł
Lp.

NGO

Stowarzyszenie
1. Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Lp.

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Festiwal Piosenki
Patriotycznej”

7/Z-3/NGO/2020

2.100,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.100,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ iv Wystawa
Warmioskiej
Pracowni Ikony”

8/Z-3/NGO/2020

3.400,00 zł

3.381,60 zł

18,40 zł

NGO

Stowarzyszenie
2. Orneckie
„AGRORELAKS”

Krótka charakterystyka zadania: IV Wystawa Warmińskiej Pracowni Ikony została zrealizowana w Krośnie. Za salę wystawową
posłużyły po raz kolejny wnętrze świątyni – sanktuarium Maryjnego w Krośnie k/Ornety. Miejsce to zapewniło zwiększenie liczby osób
mogących się zapoznać ze sztuką ikonograficzną, wykonywaną współcześnie, opartą głównie na wzorach bizantyjskich. W roku 2020
przypadała 300 rocznica konsekracji świątyni. Otwarcie wystawy uatrakcyjnił występ Chóru Scholi Węgajty – Schola Cantorum
Warmiensis . Odbyły się 2 wykłady o sztuce i ikonografii bizantyjskiej. Otwarcie wystawy nastąpiło 28 czerwca 2020. Wystawa trwała
do 26 lipca 2020 r. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gminy Orneta odwiedzający Sanktuarium w w/w. okresie , jak i turyści
odwiedzający Krosno.
ZADANIE 3. - PODSUMOWANIE

BUDŻET

PRZEKAZANA
DOTACJA NA
WW. ZADANIE

ROZLICZONA
DOTACJA

ZWROTY

8.000,00 zł

5.500,00 zł

3.381,60 zł

18,40 zł
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ŚRODKI
NIEWYKORZY
STANE
4.618,40 zł

ZADANIE NR 4 - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. – 13.000 zł
Lp.

NGO

Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
1.
Osobom
Niepełnosprawnym

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ Uczmy się od
innych żyd bliżej
natury”

9/Z-4/NGO/2020

5.260,00 zł

5.260,00 zł

0,00 zł

Krótka charakterystyka zadania: Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu trzydniowego wyjazdu do wiosek tematycznych
w Bukwałdzie, Blankach oraz do Olsztyna. Ten krótki wyjazd był namiastką urlopu, który tak bardzo jest potrzebny zarówno osobom
niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom, a który tak rzadko mogą sobie samodzielnie zorganizować, ze względów na stan zdrowia,
bariery komunikacyjne lub inne okoliczności (np.: rodzinne).
Jednocześnie, żeby nie spędzić zupełnie bezproduktywnie „wolnego” czasu wizyty w wioskach tematycznych pozwoliłyby na poznanie
tajników min: zielarstwa, gręplowania i innych sposobów korzystania z darów natury. Z doświadczenia wiemy, że takie inicjatywy
pozytywnie wpływają na uczestników, pozwalają zdobyć nowe umiejętności, wykorzystywane w późniejszych działaniach. Dodatkowo
poznawanie nowych miejsc i ludzi pozwala nastroić się pozytywnie, pozyskać nową energię na dalsze zmagania z codziennością.
Motywem przewodnim było przebywanie bliżej natury i poznawanie tajników wykorzystywania płodów, które daje nam przyroda. Stąd
też wybór tematów zajęć w wioskach. Miasto Olsztyn było przystankiem i bazą noclegową podczas wyjazdu. W stolicy Warmii
uczestnicy zwiedzali Muzeum Warmii i Mazur, ptaszarnię i inne miejsca, które ukazuję piękno natury.
Bezpośrednimi adresatami projektu było 16 osób niepełnosprawnych, w różnym wieku, o różnym typie i stopniu niepełnosprawności
oraz rodziców/opiekunów z miejscowości Orneta. Osoby te są podopiecznymi oraz członkami Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym.
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Lp.

NGO

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ VIII Turniej
Boccia”

10/Z-4/NGO/2020

2.000,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.000,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ XIV Światowy
Dzieo Osób
Niepełnosprawnych
”

10/Z-4/NGO/2020

2.000,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

2.000,00 zł

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„ NIKIFORIADA- XII
edycja”

12/Z-4/NGO/2020

3.540,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

3.540,00 zł

Orneckie
Stowarzyszenie
2.
Wspierania Osób
Niepełnosprawnych

Lp.

NGO

Orneckie
Stowarzyszenie
3.
Wspierania Osób
Niepełnosprawnych

Lp.

NGO

CARITAS
Archidiecezji
4.
Przemysko Warszawskiej

ZADANIE 4. - PODSUMOWANIE

BUDŻET

PRZEKAZANA
DOTACJA NA
WW. ZADANIE

ROZLICZONA
DOTACJA

ZWROTY

13.000,00 zł

13.000,00 zł

5.260,00 zł

7.740,00 zł
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ŚRODKI
NIEWYKORZY
STANE
7.740,00 zł

ZADANIE NR 5 - Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Orneta w zakresie systemu
segregacji i recyklingu odpadów komunalnych . – 5.000 zł
Lp.

NGO

Polski Związek
1. Emerytów Rencistów
i Inwalidów.

Zadanie

UMOWA

DOTACJA

Rozliczona Dotacja

DOTACJA DO ZWROTU

„EKO-ORNETA”

13/Z-5/NGO/2020

3.200,00 zł

Porozumienie w sprawie
rozwiązania umowy

3.200,00 zł

ZADANIE 5. - PODSUMOWANIE

BUDŻET

PRZEKAZANA
DOTACJA NA
WW. ZADANIE

ROZLICZONA
DOTACJA

ZWROTY

5.000,00 zł

3.200,00 zł

0,00 zł

3.200,00 ZŁ

ŚRODKI
NIEWYKORZYS
TANE
5.000,00 ZŁ

Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel
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