Załącznik
do Uchwały Nr /2019
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia

Sprawozdanie
w sprawie przyjęcia za rok 2018 sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy
Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
Program współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty Uchwałą
Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017 roku.
Program w 2018 roku obejmował współpracę na rzecz mieszkańców Miasta
Lipna w zakresie zadań publicznych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym oraz w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwalony przez Radę Miejską Program jako priorytet zadania określa
następujące zakresy działań:
- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- ratownictwa i ochrony ludności
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
Podobnie jak w innych latach Program na 2018 rok zakładał współpracą z
organizacjami pozarządowymi w dwóch wymiarach: finansowym oraz pozafinansowym.
Współpraca Finansowa:
Współpraca finansowa określona Programem polegała na zleceniu podmiotom
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, poprzez:
a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy
na sfinansowanie jego realizacji,
b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na
częściowe dofinansowanie jego realizacji.
Realizując ten obszar współpracy finansowej Burmistrz ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na
wykonanie w 2018 roku zadań publicznych:
28 lutego 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
06 lutego 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.

Konkursy zostały skierowane do organizacji prowadzących działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Lipna.
Ogłoszenia o konkursach zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie.
I. Konkursy na wykonanie zadań publicznych w obszarach:
- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
wysokość środków budżetowych wynosiła 17.000,- ;

i dziedzictwa narodowego, gdzie

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - wysokość środków
budżetowych wynosiła 48.000,W mamach konkursów wpłynęło 7 ofert:
-

6 ofert w zakresie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego złożonych przez:
Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
Stowarzyszenie Zielona Lipa
Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość"
Klub Seniora "Nawojka"
Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej
Fundacja Nowoczesny Konin

-

1 oferta w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
które złożył:
Niepubliczny Żłobek "Uśmiech Malucha" Justyna Wszelaki - Lipno, ul. Źródlana 15

W celu dokonania oceny ofert powołana została przez Burmistrza Miasta Lipna
Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego
jednostki.
Burmistrz Miasta Lipna, po zapoznaniu się z protokołami i propozycjami Komisji
Konkursowych, dokonał rozstrzygnięcia konkursów i przyznał dotacje na realizację zadań
publicznych (Zarządzenie Nr 21/ 2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Zarządzenie Nr 10/2018 z
dnia 28 lutego 2018 roku).
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano dotacje
dla 5 organizacji:
1. Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri otrzymało dotację w wysokości
9.000,- zł. na realizację zadania Przegląd Twórczości Filmowej "Pola i inni". Koszt całkowity
zadania wyniósł 66.191,16 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 10 maja do 30
września 2018 roku.

2. Stowarzyszenie Zielona Lipa otrzymało dotacje w wysokości 5.000,- zł. na zadanie:
Organizacja Festiwalu "Zielona Lipa 2018". W ramach projektu zorganizowano jednodniowy
festiwal muzyki rockowej, który odbył się w nowo wyremontowanej muszli koncertowej w
Parku Miejskim w Lipnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.368,30 zł.
3. Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość" otrzymało dotację w wysokości
2.000,- zł. na zadanie pn. Impreza historyczno-artystyczna "Spiewanie na Powstanie".
Całkowity koszt zadania 2.406,10 zł.
4. Klub Seniora Nawojka otrzymało dotacje w wysokości 500,- zł. z przeznaczeniem na
realizację zadania "Spiewający Senior". W/w kwota została w całości przeznaczona na 49
Dzień Seniora. Całość zadania wyniosła 850,- zł.
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej otrzymało dotację w wysokości 500,- zł. z
przeznaczeniem na publikację Gazety Lipnowskiej. Całość zadania wyniosła 3.700,- zł.
W zakresie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
dotacja przyznana została:
Niepublicznemu Żłobkowi "Uśmiech Malucha" Justyna Wszelaki. Na wykonanie zadania
Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 48.000,- zł.

