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RADA GMINY ŁYSE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁYSE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU
PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2013 ROK.
„Program współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie na
2013 rok” przyjęty Uchwałą Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 26 września
2012r. określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące
działalność poŜytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej, kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty i
wychowania oraz przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym.
W 2013 roku Gmina Łyse po raz czwarty ogłosiła otwarte konkursy ofert, w ramach
których wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie uzyskały dwa podmioty.
Realizowane w tym trybie zadania obejmowały kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego,
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktykę uzaleŜnień. Ogólna kwota
wydatkowana przez Gminę Łyse na wspieranie zadań publicznych zleconych dwóm
organizacjom pozarządowym w 2013 roku wyniosła 55 000,00 zł, w tym zadań publicznych z
zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 25 000 zł, przeciwdziałania patologiom
społecznym i profilaktyki uzaleŜnień – 30 000 zł. Adresatami dofinansowanych w 2013 roku
przedsięwzięć byli mieszkańcy Gminy Łyse, głównie dzieci młodzieŜy szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych
projektów. Z jednej strony były to zaangaŜowanie i kreatywność, z drugiej zaś środki
finansowe, a takŜe wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Nierzadko
organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe od
sponsorów prywatnych.
Realizowane formy współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie w roku 2013:
1) obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2013 roku,
udostępnienie niezbędnych formularzy i udzielanie konsultacji na temat ich wypełniania;
2) konsultacje dotyczące procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budŜetu
Gminy Łyse;
3) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
4) konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy w dziedzinach związanych z działalnością
statutową danej organizacji;
5) promowanie przez samorząd gminy działalności organizacji pozarządowych i pomocy
w tworzeniu ich dobrego wizerunku w prasie lokalnej, czasopismach oraz stronie
internetowej gminy Łyse - http://www.gminalyse.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łyse http://bip.gminalyse.pl.

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2013 roku w ramach ogłoszonych
konkursów:
I. Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
i profilaktyki uzaleŜnień:
Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECI”, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse - zadanie pod
nazwą: „Moja nadzieja” – program działań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy,
zrealizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 15 grudnia 2013 r. Wysokość
całkowitych kosztów realizacji zadania wyniosła 50 463,14 zł, przyznana kwota dotacji
to 30 000 zł, wkład własny 20 463,14 zł.
Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej w Łysych
odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 16, dla grupy 30
podopiecznych, pochodzących przede wszystkim z rodzin znajdujących się pod stałą
opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z występowaniem zjawiska problemu
alkoholowego, znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz osób u których występują
problemy z nauką, charakteryzujących się nadpobudliwością a takŜe nieśmiałością.
Dzieciom i młodzieŜy zapewniono codzienną pomoc w odrabianiu prac domowych
i nauce. Kadra świetlicy czynnie włączała rodziny podopiecznych w Ŝycie placówki
(między innymi podczas przygotowań uroczystości świetlicowych jakich jak andrzejki,
dzień dziecka itp. Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci uczyły się empatii i
zachowania zdrowego stylu Ŝycia (np. akcja „Tydzień z Internetem”, spotkanie z
ratownikiem medycznym), podnoszenia samooceny, rozwijały zainteresowania poprzez
zajęcia z orientacji zawodowej i terapii pedagogicznej.
II. Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ul. Kościelna 19, 07-437 Łyse
- zadanie pod nazwą: „Palma Kurpiowska Łyse 2013”, zrealizowane w okresie od
1 lutego 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Wysokość całkowitych kosztów realizacji
zadania wyniosła 60 302,32 zł, przyznana kwota dotacji to 25 000 zł, wkład własny
35 302,32 zł.
W ramach projektu przeprowadzony został XLIV Konkurs na najpiękniejszą wykonaną
zgodnie z tradycją palmę kurpiowską. Organizator powołał komisję konkursową
składającą się ze specjalistów, która wyłoniła laureatów w trzech kategoriach. Obok
konkursu zorganizowano występy zespołów folklorystycznych, pokazy rękodzieła
ludowego i kiermasz sztuki ludowej.
Do XLIV Konkursu Palma Kurpiowska Łyse 2013 zgłoszono, a następnie nagrodzono
156 palm, w tym:
- 124 w kategorii indywidualnej
- 11 w kategorii zespołowej szkół podstawowych,
- 21 w kategorii zespołowej pozostałych.
Uczestnikami konkursu były dzieci, młodzieŜ, koła gospodyń oraz twórcy indywidualni,
którzy zgłosili swoje palmy, w tym takŜe młodzieŜ z ośrodków specjalnych. Szacuje się,
Ŝe obchody Niedzieli Palmowej zgromadziły ok. 5 000 osób, które tego dnia przybyły do
Łysych podziwiać piękne palmy oraz uczestniczyć we Mszy Świętej z uroczystą procesją.
W Ramach projektu opracowano dokumentację fotograficzną z obchodów Niedzieli
Palmowej w Łysych.

