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 1. Tworzenie programu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest uchwalany

na podstawie  art.  5a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 poz. 1339). 

Program powstał  w wyniku prac przedstawicieli  organizacji  pozarządowych

w ramach  funkcjonowania  Zespołu  Doradczo-Inicjatywnego,  powołanego

Zarządzeniem  nr  326/2012  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  z  dnia

23 października  2012  r.  W  skład  tego  Zespołu  wchodzi  15  organizacji

pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Miłomłyn.

Rada  Miejska  w  Miłomłynie  Uchwałą  Nr  XIII/6/2014   z  dnia  17  grudnia

2014 r.  przyjęła  Program  współpracy  Gminy  Miłomłyn  z organizacjami

pozarządowymi  na  rok  2015.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego

programu współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  był  poddany  konsultacjom

społecznych poprzez udostępnienie dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. Konsultacje miały formę

14-dniowych  konsultacji  pisemnych.  Zgodnie  z  protokołem z  dnia  11.12.2014  r.

w określonym  terminie  nie  wpłynęły  żadne  uwagi,  wnioski  i  opinie  w  sprawie

przedmiotowych dokumentów.

W  2015  r.  realizowany  był  również  Wieloletni  Program  współpracy  Gminy

Miłomłyn   z organizacjami  pozarządowymi  na  lata  2014-2016,  przyjęty  Uchwałą

Nr XLVI/267/2013 z dnia 27 listopada 2013r. 

2. Zadania priorytetowe i plan finansowy na rok 2015 

W rocznym Programie współpracy na rok 2015 r.  określono pięć obszarów

współpracy  Gminy  Miłomłyn  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  zaplanowano

na ten cel środki finansowe w wysokości 121 270 zł, w tym na zadania z zakresu:

1.  Działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. - 2 000 zł

a)  Wspieranie  organizacji  pozarządowych i  rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego



poprzez  działalność  szkoleniową,  informacyjną,  doradczą  związaną  z  realizacją

zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie,

 na  terenie  gminy  Miłomłyn –  2  000  zł,   nie  wpłynęła  żadna  oferta  w  ramach

konkursu;

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 34 000 zł

a) Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie przy udziale

opiekuna w celach edukacyjno- rehabilitacyjnych – 34 000 zł,  wpłynęła w ramach

konkursu  jedna  oferta  złożona  przez  Polskie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie na kwotę 34 000 zł;

3. Działalności  na rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej i  społecznej  osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym – 16 320 zł

a)  Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  oraz  finansowanie  kosztów  uczestnictwa

w zajęciach  Centrum  Integracji  Społecznej  –  16  320  zł,   wpłynęła  w  ramach

konkursu  jedna  oferta  złożona  przez  Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  Zarząd

Rejonowy w Ostródzie na kwotę 16 320 zł;

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 4 500 zł

a) Organizacja Festiwalu Młodych Talentów i Integracji  Osób Niepełnosprawnych

oraz  integracja  społeczności  lokalnej  poprzez  szkołę  pieczenia,  gotowania  potraw

regionalnych - 4 500 zł,  wpłynęła w ramach konkursu jedna oferta złożona przez

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA na kwotę 4 500 zł;

5.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 64 450 zł

a)  Szkolenie  piłkarskich  grup  młodzieżowych  poprzez  treningi  i  udział

w rozgrywkach – 57 289 zł,  wpłynęła w ramach konkursu jedna oferta złożona przez

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Miłomłynie na kwotę 57 289 zł;

b) Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z terenu gminy Miłomłyn,

wdrażanie do zdrowego stylu życia, organizowanie współzawodnictwa na szczeblu

lokalnym i powiatowym, organizacja wieloboju rekreacyjnego - 7 161 zł,  wpłynęła

w ramach konkursu jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”

w Miłomłynie na kwotę 7 161 zł.



W  Wieloletnim   Programie  współpracy  na  lata  2014-2016  r  określono  dwa

obszary  współpracy  Gminy  Miłomłyn  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 494 000 zł, w tym na zadania

z zakresu:

1.  Pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 480 000 zł.

a)  Prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  -  480  000  zł,  zadanie

realizowane w latach 2013-2015, jedna oferta złożona przez Polski Komitet Pomocy

Społecznej  Zarząd  Rejonowy  w  Ostródzie.  Na  2015  r.  zaplanowano  kwotę

w wysokości 336 720 zł.

2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - 14 000 zł

a)  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez

przydzielanie  stypendiów w roku  szkolnym 2014/2015  i  2015/2016  -  14  000  zł,

wpłynęła w ramach konkursu jedna oferta złożona przez  Fundację Rozwoju Regionu

Łukta na kwotę 14 000 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 7 000 zł. 

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych na 2015 r.

          Na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn

Zarządzeniem nr 676/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert

i powołał 3-osobową Komisję konkursową. Informacja o ogłoszeniu konkursu została

opublikowana poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn oraz na stronie internetowej Gminy

Miłomłyn.  Na podstawie  art.  15 ust.  2a i  2d ustawy  Burmistrz  Miasta  i  Gminy

Miłomłyn Zarządzeniem nr 677/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.  ogłosił nabór dwóch

członków  do  udziału  w  Komisji  Konkursowej  w  otwartym  konkursie  ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Miłomłyn w roku 2015. Żadna z organizacji

nie zgłosiła jednak  kandydata na członka komisji konkursowej.

W  odpowiedzi  na  konkurs  wpłynęło  pięć  ofert,  które  spełniały  wymogi

formalne. Po dokonaniu indywidualnej oceny ofert pod względem merytorycznym

Komisja zatwierdziła do dofinansowania pięć zgłoszonych ofert. 



Zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy

Miłomłyn  rozstrzygnął  otwarty  konkurs  ofert  i  przyjął  do  realizacji  wszystkie

zgłoszone w terminie oferty.

3.1  Rezultaty finansowe

        Zlecanie realizacji zadań publicznych w 2015 r. miało formę wspierania zadań

wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  dofinansowanie  ich  realizacji  oraz  powierzania

realizacji zadania. 

Do  realizacji  w 2015  r.  przyjęto  wszystkie  wnioski,  które  spełniały  wymagania

formalne. Podpisano pięć umów i jeden aneks do  zawartych umów na łączną kwotę

119 270 zł. W ramach tych  umów w 2015 r. wydatkowano 118 930 zł. W 2015 r.

wydatkowano  również  kwotę  7  000  zł  na  zadanie  z  zakresu  nauki,  szkolnictwa

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów  z  terenu  gminy  Miłomłyn  poprzez  przydzielanie  stypendiów  w  roku

szkolnym  2014/2015  i  2015/2016”  Fundacji  Rozwoju  Regionu  Łukta  -  umowa

z 2013 r. W 2015 r. wydatkowano także kwotę w wysokości 336 720 zł na zadanie

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej  oraz  wyrównywania  szans  tych  rodzin  i  osób  pn.:  „Prowadzenie

Środowiskowego  Domu  Samopomocy”  Polskiego  Komitetu  Pomocy  Społecznej

Zarząd  Rejonowy  w Ostródzie,  umowa  zawarta  w  2013  r.  W ramach  tej  umowy

podpisano 9 aneksów (4 aneksy w 2015 r.).  Zadanie było realizowane od 2013 r.

do 2015 r. 

Łączny  koszt  zadań  wszystkich  organizacji  w  roku  2015 wyniósł  649  366,14 zł,

w tym dotacje to 462 650 zł, wkład własny i inne środki pozyskane przez organizacje

stanowiły  186 716,14 zł  oraz  kwota  odsetek  bankowych  od  przyznanej  dotacji

stanowiła 0,72 zł.

Zestawienie finansowe przyznanych dotacji w 2015 r. przedstawia się następująco:



Lp. Nazwa
organizacji

Numer
zadania
zgodnie
z konkur

sem

Nr umowy/
dzień

podpisania
umowy

Koszt
zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

Wykorzystana
kwota dotacji

Odsetki
bankowe

od przyznan
ej dotacji

Kwota
do zwrotu

Wkład
własny

organizacji

Zadania jednoroczne

1. LKS „Tęcza” 
Miłomłyn

5 a

FIN.5.2015
15.01.2015 r.
Aneks nr 1

29.10.2015 r.

65 289 57 289 57 289 57 289 0,67 0 8 000

2. UKS „Lider”
Miłomłyn

5 b
FIN.6.2015

15.01.2015 r.
8 661 7 161 7 161 7 161 0 0 1 500

3.

Polskie 
Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 
z Upośledzenie
m Umysłowym 
Koło 
w Ostródzie

2 a
FIN.4.2015

15.01.2015 r. 98 918,36 34 000 34 000 34 000 0 0 64 918,36

4.

Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej 
Zarząd 
Rejonowy
w Ostródzie

3 a
FIN.3.2015

15.01.2015 r.
118 537,79 16 320 16 320 15 980 0 0 102 557,79

5.

Stowarzyszenie 
Społeczno-
Kulturalne 
„MOZAIKA” 
w Miłomłynie 4 a

FIN.6.2015
15.01.2015 r. 6 999,99 4 500 4 500 4 500 0,05 0 2 499,99



Zadania wieloletnie

6.
Fundacja 
Rozwoju 
Regionu Łukta

6a
FIN.9.2014

28.01.2014 r.

23 280
14 240 –
2015 r.)

14 000
(7 000 –
2015 r.)

14 000
(7 000 –
2015 r.)

9 800
(7 000 –
2015 r.)

0 0
9 440

(7 240 –
2015 r.)

7.

Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej 
Zarząd 
w Ostródzie

1

FIN.4.2013
02.01.2013r.
Aneks nr 1

11.04.2013 r.
Aneks nr 2

05.12.2013 r.
Aneks nr 1

27.02.2014 r.
Aneks nr 2

20.10.2014 r.
Aneks nr 3

17.12.2014 r.
Aneks nr 1

30.01.2015 r.
Aneks nr 2 

07.04.2015 r.
Aneks nr 3

31.08.2015 r.
Aneks nr 4

04.12.2015 r.

1 230 720
(336 720
w r. 2015)

1 230 720
(336 720
w r. 2015)

1 230 720
(336 720
w r. 2015)

1 230 720
(336 720
w r. 2015)

0 0 0

                                                                 Razem: 1 552 406,14 1 363 990 1 363 990 1 359 450 0,76 0 188 916,14



3.2. Efekty rzeczowe

Lp. Nazwa
organizacji

Nazwa zadania Termin
realizacji
zadania

Główne cele zadania Rezultaty zadania

Zadania jednoroczne

1.

LKS „Tęcza” 
Miłomłyn

Szkolenie piłkarskich 
grup młodzieżowych 
poprzez treningi i udział
w rozgrywkach

01.01.2015 r. 
– 
31.12.2015 r.

Prowadzenie działalności 
wychowawczo-szkoleniowej 
i popularyzatorskiej, wspieranie 
działalności szkół podstawowych 
i gimnazjum w zakresie organizacji
sportu szkolnego, szkolenie oraz 
doskonalenie kadr trenersko-
instruktorskich, szkolenie 
piłkarskich grup młodzieżowych 
poprzez zajęcia treningowe i udział 
w rozgrywkach organizowanych 
na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego 
promujących zdrowy styl życia, 
sport, miasto i gminę Miłomłyn, 
doskonalenie sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży oraz pożyteczne 
zagospodarowanie ich czasu 
wolnego.

Rezultaty:
- 60 zawodników uczestniczących 
w zajęciach treningowych oraz 
rozgrywkach piłkarskich w trzech 
grupach wiekowych,
- 3 trenerów zatrudnionych na potrzeby 
zajęć,
- podniesienie sprawności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży z terenu Miasta 
i Gminy Miłomłyn oraz wyeliminowanie 
zjawisk patologicznych poprzez 
efektywne zagospodarowanie czasu 
wolnego.

2. UKS „Lider” Organizacja 
pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów 
z terenu gminy 
Miłomłyn, wdrażanie 
do zdrowego stylu życia, 
organizowanie 

01.01.2015 r. 
–
31.12.2015 r.

Organizacja pozalekcyjnego, 
sportowego życia dzieci 
i młodzieży.

Rezultaty:
- rozwój sportu na terenie gminy 
Miłomłyn poprzez dostępność działań 
sportowych dla wszystkich mieszkańców,
- zwiększenie udziału mieszkańców 
gminy Miłomłyn w imprezach 
sportowych,



współzawodnictwa 
na szczeblu lokalnym 
i powiatowym, 
organizacja wieloboju 
rekreacyjnego

- polepszenie umiejętności sportowych 
wśród dzieci i młodzieży,
- zwiększenie zainteresowania sportem 
oraz kulturą fizyczną,
- zdrowy tryb życia – inwestycja 
w mieszkańców gminy Miłomłyn,
- integracja środowiska lokalnego oraz 
rozwijanie  zainteresowań sportowych 
wśród dzieci i młodzieży,
- atrakcja sportowa dla kibiców 
sportowych, którzy interesują się tymi 
dyscyplinami sportu.

3.

Polskie 
Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem 
Umysłowym 
Koło w Ostródzie

Dowóz dzieci 
i młodzieży
niepełnosprawnej 
z terenu Miasta i Gminy 
Miłomłyn do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczego 
w Ostródzie przy udziale 
opiekuna w celach 
edukacyjno-
rehabilitacyjnych

01.01.2015 r. 
– 
31.12.2015 r.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnym z terenu miasta 
i gminy Miłomłyn dostępności 
do zajęć rehabilitacyjno- 
terapeutycznych i edukacyjnych 
w Ośrodku Rehabilitacyjno– 
Edukacyjno-Wychowawczym 
w Ostródzie oraz w innych 
specjalistycznych placówkach 
rehabilitacyjnych poza miastem 
Ostróda.

13 niepełnosprawnych wychowanków 
z terenu miasta i gminy Miłomłyn 
wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego 
w Ostródzie, którzy korzystali 
z transportu.
Rezultaty: 
- poprawa ich poziomu 
psychomotorycznego,
- rozwój intelektualny i emocjonalny, 
- rozwój dojrzałości i autonomii, 
- wsparcie rodzin,
- podniesienie poziomu ich 
funkcjonowania społecznego.

4. Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej 
Zarząd 
w Ostródzie

Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego oraz 
finansowanie kosztów 
uczestnictwa w zajęciach 
Centrum Integracji 
Społecznej

01.01.2015 r.
-
31.12.2015 r.

Wsparcie zatrudnienia socjalnego 
poprzez uczestnictwo 8 osób, 
mieszkańców miasta i gminy 
Miłomłyn, długotrwale 
bezrobotnych, uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków 

8 uczestników z terenu gminy Miłomłyn 
wzięło udział w psychologicznych 
warsztatach motywacyjnych, warsztatach 
nauki planowania i grupach 
edukacyjnych, w zawodoznawczych 
warsztatach prowadzonych przez doradcę 



po zakończonej psychoterapii, osób
niepełnosprawnych, osób 
psychicznie chorych oraz 
zwalnianych z zakładów karnych, 
mających trudności w integracji 
ze środowiskiem, w zajęciach 
Centrum  Integracji Społecznej 
w Ostródzie.

zawodowego, warsztatach nauki 
planowania życia i grupach edukacyjnych,
skorzystało z indywidualnej pomocy 
psychologicznej. Uczestnicy nawiązali 
nowe kontakty interpersonalne i włączyli 
się aktywnie w rozwiązywanie 
problemów innych ludzi, coraz bardziej 
zyskują pewność siebie podejmując się 
działań zawodowych, stali się bardziej 
otwarci na nowe doświadczenia, powoli 
zwiększa się ich aktywność i umiejętność 
poszukiwania ofert na rynku pracy, 
zwiększyła się ich świadomość co 
do własnych potrzeb i celów, nauczyli się 
mówić o własnych problemach, mają 
poczucie stabilności sprzyjające 
tworzeniu planów życiowych i strategii 
rozwoju osobistego, stali się bardziej 
świadomymi rodzicami, małżonkami, 
bardziej odpowiedzialnymi i sumiennymi 
pracownikami.

5. Stowarzyszenie 
Społeczno-
Kulturalne 
MOZAIKA

Organizacja Festiwalu 
Młodych Talentów 
i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych oraz 
integracja społeczności 
lokalnej poprzez szkołę 
pieczenia, gotowania 
potraw regionalnych.

15.04.2015 r.
-
31.08.2015 r.

Umożliwienie mieszkańcom 
obszarów wiejskich zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych, 
wypromowanie młodych talentów 
w dziedzinie muzyki, 
wypromowanie walorów obszaru 
Kanału Elbląskiego poprzez 
organizację imprezy kulturalnej 
w Gminie Miłomłyn, nauka 
pieczenia oraz gotowania potraw 
regionalnych, integracja 

Rezultaty:
- zaprezentowało się 24 uczestników oraz 
3 zespoły wokalne i wokalno-
instrumentalne w konkursie „Śpiewać 
każdy może”,
- wypromowano gminę Miłomłyn wśród 
turystów - widzów festiwalu ok. 500 
osób, zachęcono ich do korzystania 
z atrakcji turystycznych w regionie,
- 30 uczestników zadania zdobyło 
umiejętności pieczenia oraz gotowania 



społeczności lokalnej, przekazanie 
młodemu pokoleniu przepisów 
potraw regionalnych, rozwój 
zainteresowań kulinarnych wśród 
uczestników projektu.

potraw regionalnych,
- zaktywizowano dzieci i młodzież 
z terenu Gminy Miłomłyn,
- integracja młodych oraz starszych osób,
- podtrzymano tradycję sporządzania 
potraw regionalnych,
- opracowano skoroszyt z przepisami 
kulinarnymi.

Zadania wieloletnie

6.

Fundacja 
Rozwoju Regionu
Łukta

Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów 
z terenu gminy Miłomłyn
poprzez przydzielanie 
stypendiów  w roku 
szkolnym 2014/2015 
i 2015/2016

01.08.2014 r. 
-
31.07.2016 r.

Pomoc stypendialna zdolnej, 
aktywnej i dobrze uczącej się 
młodzieży  z terenu Miasta 
i Gminy Miłomłyn. Zintegrowanie 
i zaktywizowanie stypendystów 
oraz zmotywowanie ich 
do podejmowania wspólnych 
działań na rzecz środowiska 
lokalnego.

Rezultatem realizacji zadania jest 
udzielona pomoc finansowa młodzieży, 
która kontynuuje naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej i średniej w trybie 
dziennym. Dzięki realizacji zadania 
stypendyści mieli możliwość 
zintegrowania się oraz zaktywizowania 
na rzecz swojego środowiska lokalnego. 
Stworzone zostały możliwości rozwoju 
indywidualnego poprzez udział 
w projektach i akcjach organizowanych 
przez Fundację oraz inne organizacje 
i instytucje działające na terenie gminy. 
Stypendium w 2015 r. otrzymało 5 osób 
z terenu Gminy Miłomłyn (4 osoby 
ze szkół ponadgimnazjalnych i 1 osoba 
ze szkoły wyższej.

7. Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej 
Zarząd 
w Ostródzie

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy 

01.01.2013r. 
– 
31.12.2015r.

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla 30 osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Rezultaty:
- rozwój środowiskowych form wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w powiecie ostródzkim, 
- przeciwdziałanie postępującej izolacji 
społecznej osób z zaburzeniami 



psychicznymi,
- zmiana postaw społecznych wobec osób 
chorych psychicznie i niepełnosprawnych 
intelektualnie,
- rozwinięcie u osób objętych programem 
różnego rodzaju zainteresowań 
i umiejętności,
- poprawa stanu psychofizycznego osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnych intelektualnie,
- rozszerzenie wiedzy rodzin i środowiska
lokalnego w zakresie niepełnosprawności 
psychicznej i umysłowej oraz 
wynikających z nich problemów,
- przygotowanie osób objętych 
programem do pełnienia określonych ról 
społecznych,
- przełamanie u osób objętych programem
bariery w postaci apatii, bierności wobec 
otaczającej rzeczywistości,
- zaspokajanie potrzeb społecznych 
w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
- rozszerzenie oferty zajęć 
terapeutycznych skierowanych 
do uczestników Domu.



4.  Pozostałe  formy  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi

Zgodnie  z  przyjętym  Programem  współpracy  Gminy  Miłomłyn

z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 oprócz współfinansowania zadań

publicznych  realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe  i  podmioty

uprawnione sektor pozarządowy był wspierany także w innych formach: 

-  poprzez  funkcjonowanie  stanowiska  pełnomocnika  ds.  organizacji

pozarządowych;

-  funkcjonowanie  Zespołu  Doradczo-Inicjatywnego  skupiającego

przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  miasta

i gminy Miłomłyn;

-  informacje  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn

oraz w Biuletynie  Informacji  Publicznej  dotyczące:  wydanych  zarządzeń

i regulaminów,  wykazu  organizacji,  programu  współpracy,  ogłaszanych

konkursów i wzorów dokumentów;

-  umożliwienie  nieodpłatnego  korzystania  przez  organizacje  pozarządowe

z lokali  znajdujących się  w zasobach Gminy Miłomłyn na potrzeby spotkań,

posiedzeń czy szkoleń; 

- bieżące informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania

środków  finansowych  z  innych  źródeł  oraz  o  konsultacjach  i  szkoleniach

organizowanych dla członków organizacji pozarządowych.

5. Podsumowanie

        W 2015 r. pięć podmiotów zrealizowało zadania publiczne w sześciu

obszarach zadań publicznych oraz dwa podmioty w dalszym ciągu realizują

zadania publiczne tj. PKPS Ostróda - Prowadzenie Domu Samopomocy 




