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ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZADAŃ 

EWALUACJA 2008-2015 

Cel strategiczny 1: Zmniejszenie poziomu bezrobocia 

Cel szczegółowy 1.1 Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych  

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
1.1.1 Organizacja szkoleń, 

warsztatów aktywizujących, 

kursów podnoszących kwalifikacje 

osób bezrobotnych 

 

Forma aktywacji Liczba osób 

Szkolenia, kursy podnoszące 

kwalifikacje zawodowe 

365 

Warsztaty aktywizujące 259 
 

1.1.2 Organizacja prac 

interwencyjnych, staży, 

przygotowania zawodowego, robót 

publicznych, prac społecznie 

użytecznych 

 

Forma aktywizacji Liczba osób 

Prace interwencyjne 133 

Staże 402 

Przygotowanie zawodowe 29 

Roboty publiczne 94 

Prace społecznie użyteczne 95 
 

1.1.3 Utworzenie punktu 

informacyjnego na terenie gminy 

dla bezrobotnych z ofertami pracy 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój samozatrudnienia i przedsiębiorczości 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
1.2.1 Szkolenia, warsztaty, 

doradztwo z zakresu tworzenia i 

prowadzenia małych 

przedsiębiorstw, agroturystyki i 

usług około turystycznych 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

1.2.2 Prowadzenie kursów 

przekwalifikujących dla osób 

czynnych zawodowo 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

1.2.3 Wprowadzenie ulg i zwolnień 

podatkowych dla osób 

przedsiębiorczych tworzących 

nowe miejsca pracy 

 

a. ulg podatkowych: 57 osób 

b. zwolnień podatkowych: 647 osób 

c.  Gmina Wydminy nie wprowadziła ulgi i/lub zwolnień 

podatkowych dla osób przedsiębiorczych tworzących nowe 

miejsca pracy. 

 

 

Załącznik nr 1 
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Cel strategiczny 2: Zapobieganie uzależnieniom i przemocy w rodzinie 

Cel szczegółowy 2.1 Profilaktyka i ograniczanie zjawisk alkoholizmu, narkomanii i 

przemocy w rodzinie 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
2.1.1 Powołanie zespołu 

interdyscyplinarnego złożonego z 

przedstawicieli instytucji i 

organizacji zajmujących się 

problematyką społeczną 

 

 

W 2011 roku został powołany pierwszy zespół 

interdyscyplinarny oraz zostały utworzone grupy robocze. 

2.1.2 Organizacja wypoczynku dla 

dzieci z rodzin dotkniętych 

uzależnieniami lub przemocą 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 maj-15

Liczba 

osób
15 15 15 25 25 30 45 30

 

2.1.3 Promocja zachowań 

prorodzinnych i prospołecznych 

 

Wskaźniki wybranych wydarzeń realizowanych przez GKRPA: 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wigilia dla 

mieszkańców z 

osobami 

uzależnionymi

 -  - 1 1 1 1 1

Imprezy 

sportowe i 

rekreacyjne

 -  - 2 5 5 5 5

Impreza 

cykliczna "Dni 

rodziny"

 -  -  -  -  - 1 1

 
 

Na terenie gminy Wydminy odbył się również szereg imprez 

prorodzinnych i prospołecznych organizowanych przez samorząd 

lokalny oraz organizacje pozarządowe. 

 

Cel strategiczny 3: Doskonalenie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 

Cel szczegółowy 3.1 Likwidacja barier architektonicznych i transportowych  

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
3.1.1 Zakup busa do przewozu 

osób niepełnosprawnych 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

3.1.2 Przystosowanie placówek 

ochrony zdrowia i jednostek 

użyteczności publicznej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

Do potrzeb osób niepełnosprawnych została przystosowana 

świetlica w miejscowości Zelki (wyposażona w schodołaz) oraz 

budynek Urzędu Gminy, ul. Plac Rynek 1 (wyposażony w 

schodołaz). 

Cel szczegółowy 3.2 Ułatwienie dostępu do usług rehabilitacyjnych 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
3.2.1 Zajęcia korekcyjne dla dzieci 

i młodzieży 

Brak danych 

3.2.2 Zwiększenie dostępności 

zabiegów rehabilitacyjnych 

Brak danych 
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Cel szczegółowy 3.3 Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
3.3.1 Kursy i szkolenia 

przygotowujące do podjęcia pracy 

przez osoby niepełnosprawne 

Forma aktywizacji Ilość osób 

Kursy i szkolenia 

przygotowujące do podjęcia 

pracy przez osoby 

niepełnosprawne 

10 

 

3.3.2 Szkolenie dla pracodawców 

„demaskujące mity” o zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

3.3.3 Organizacja imprez 

integracyjnych dla osób 

niepełnosprawnych i mieszkańców 

Brak danych 

 

Cel strategiczny 4: Rozszerzenie wsparcia dla osób starszych i obłożnie chorych 

oraz ich rodzin 

Cel szczegółowy 4.1 Wsparcie i aktywizacja osób starszych i ich rodzin 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
4.1.1a) Rozwijanie działalności 

Klubów Seniora 

b) Propagowanie aktywnego i 

zdrowego trybu życia – imprezy, 

spotkania, szkolenia 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach 

dotycząca seniorów w latach 2012-2014 

2012 

Rodzaj imprezy i opis Ilość 

uczestników  

i odbiorców 

XI Festiwal Chórów Klubów Seniora. 

Celem festiwalu jest czynne i twórcze angażowanie się w 

aktywność kulturalną seniorów. W tym roku po raz 

jedenasty na naszej scenie zaprezentowało się 17 

zespołów z klubów seniora woj. warmińsko-mazurskiego i 

podlaskiego. Naszym małym upominkiem dla seniorów 

był mini recital młodziutkiej wydminianki Kornelii 

Kazanieckiej. 

300 osób 

 

2013 

Rodzaj imprezy i opis Partner/współ

organizator 

Ilość 

uczestników  

i odbiorców 

Bal Walentynkowy Seniorów. 

W ramach projektu „Aktywni seniorzy w 

aktywnej gminie” seniorzy bawili się na 

balu walentynkowym. 

NGO`S 

Wydminy 

100 osób 

Wizyta studyjna w teatrze – Białystok. 

WQ ramach projektu „Aktywny senior w 

NGO`S 

Wydminy 

30 osób 
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aktywnej gminie” odbył się wyjazd do 

teatru w Białymstoku na spektakl 

teatralny „Szalone nożyczki”.  

Występ Chóru Klubu Seniora w 

Giżycku. 

W ramach Światowego Dnia Emeryta i 

Rencisty, Chór Seniora z GOK Wydminy 

wystąpił z koncertem w Giżycku. 

Związek 

ERiI, oddział 

w Giżycku 

25 osób 

XII Festiwal Chórów Klubów Seniora. 

Celem festiwalu jest czynne i twórcze 

angażowanie się w aktywność kulturalną 

seniorów. W tym roku po raz dwunasty 

na naszej scenie zaprezentowało się 8 

zespołów z klubów seniora woj. 

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.  

NGO`S 

Wydminy 

300 osób 

Uroczysta inauguracja roku 

akademickiego Wydmińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Forum NGO`S Wydminy we współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury utworzyły 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, na którym 

seniorzy mogą nabywać nowe 

umiejętności, kształcić się, jak również 

miło spędzać czas. Uroczysta 

inauguracja WUTW odbyła się według 

wzorców akademickich – odśpiewano 

Gaudeamus, studenci złożyli ślubowanie 

oraz otrzymali indeksy i legitymacje 

studenckie. 

Forum 

NGO`S 

Wydminy 

75 osób 

Wykład WUTW i promocja książki 

"Mazurski Beskid - wędrówki po 

gminie Wydminy". 

W ramach Wydmińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku odbył się wykład 

"Wydminy wczoraj i dziś" oraz promocja 

książki Wojciecha Marka Darskiego 

"Mazurski Beskid - wędrówki po gminie 

Wydminy". 

Forum 

NGO`S 

Wydminy 

Urząd Gminy 

Wydminy 

45 osób 

Spotkanie wigilijne studentów 

WUTW. 

Studenci i wykładowcy Wydmińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali 

się na pierwszej w historii WUTW 

wigilii. Życzenia świąteczne złożyła dyr. 

GOK Ewa Kulpińska-Mejor oraz Z-ca 

Wójta Maria Dolecka. Po wspólnym 

dzieleniu się opłatkiem wysłuchaliśmy 

koncertu Chóru Seniora z GOK Wydminy 

Forum 

NGOS`S 

Wydminy 

55 osób 

 



5 

 

 

2014 

Rodzaj imprezy i opis Partner/współ

organizator 

Ilość 

uczestników  

i odbiorców 

Święto Babcinego Pampucha w Ełku. 

W imprezie brał udział Chór Seniora z 

GOK Wydminy. 

Ełckie 

Centrum 

Kultury 

300 osób 

Spotkanie z podróżnikiem Marcinem 

Gienieczko. 

Wykład pt. „Pokonać siebie” w ramach 

Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, prezentujący ekstremalne 

wyprawy Marcina Gienieczko. Podróżnik 

i pisarz opowiadał o swoich wyprawach 

w dzikie zakątki globu, trudnych 

momentach tych wypraw i sile 

motywacji, dzięki której człowiek może 

przetrwać najgorsze chwile.  

NGO`S 

Wydminy 

20 osób 

XIII Festiwal Chórów Seniora. 

W XIII Festiwalu wzięło udział 5 chórów. 

Na zakończenie połączone chóry 

zaśpiewały pieśń z okresu I wojny 

światowej „Ostatni mazur”. 

 130 osób 

Przegląd Chórów UTW w Iławie. 

Chór „Lira” z Wydmińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku wziął 

udział  

w Przeglądzie Chórów UTW w Iławie. 

Forum 

NGO`S 

Wydminy 

20 osób 

Uroczyste zakończenie roku 

akademickiego WUTW. 

Wystąpił chór „Lira”, kabaret „Babki z 

klasą” oraz seniorki chirliderki. 

Forum 

NGO`S 

Wydminy 

60 osób 

Uroczysta inauguracja roku 

akademickiego WUTW. 

Inaugurację uświetnił wykład Zofii 

Wojciechowskiej „Hortiterapia jako 

czynnik aktywizujący w wieku 

Forum 

NGO`S 

Wydminy 

70 osób 
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senioralnym”. 

Wykład otwarty w ramach WUTW. 

Wykład „Komunikacja 

międzypokoleniowa” wygłoszony przez 

dr Lidię Domańską z UWM w Olsztynie. 

NGO`S 

Wydminy 

30 osób 

Spotkanie wigilijne studentów 

WUTW. 

Forum 

NGO`S 

Wydminy 

60 osób 

 

Cel szczegółowy 4.2 Pomoc osobom obłożnie chorym i ich rodzinom 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
4.2.1 Podniesienie kwalifikacji 

kadry z zakresu usług 

opiekuńczych 

1 opiekunka podnosi poziom swojego wykształcenia. 

4.2.2 Przeszkolenie członków 

rodzin z zakresu opieki nad chorym  

Członkowie rodzin są na bieżąco szkoleni z zakresu opieki nad 

chorymi przez opiekunki (świadczące usługi opiekuńcze z  

GOPS-u) oraz pielęgniarkę środowiskową.  

 

4.2.3 Utworzenie punktu 

informacyjnego o podmiotach 

wspomagających i niosących 

pomoc obłożnie chorym i ich 

rodzinom  

Punkt nie został utworzony, ale informacji o podmiotach 

wspomagających i niosących pomoc obłożnie chorym i ich 

rodzinom, udzielają pracownicy socjalni GOPS-u oraz zakłady 

opieki zdrowotnej w Wydminach. 

4.2.4 Organizacja grupy wsparcia 

dla bliskich osób obłożnie chorych  

Nie została utworzona grupa wsparcia. 

 

Cel strategiczny 5: Aktywizowanie społeczne mieszkańców gminy Wydminy 

Cel szczegółowy 5.1 Wzrost aktywności społecznej  

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
5.1.1 Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć integracyjnych 

Ze względu na mnogość tych przedsięwzięć trudno jest określić 

dokładną ich liczbę. Obywa się to przede wszystkim na 

cyklicznych imprezach m.in. Dni Wydmin, Dni Rodziny, Dni 

sołectw. 

5.1.2 Organizowanie miejsc 

spotkań zapewniających 

interesującą ofertę spędzania 

wolnego czasu 

a. Istnieje 14 placów zabaw w miejscowościach: 

Mazuchówka, Szczybały Orłowskie, Sucholaski, Gawliki 

Małe, Okrągłe, Biała Giżycka, Talki, Wydminy (3), Berkowo, 

Siedliska, Malinka, Pamry. 

b. Istnieje 11 wiat w miejscowościach: Okrągłe, Biała 

Giżycka, Sucholaski, Siedliska, Dudka, Wydminy, Grądzkie, 

Czarnówka, Gawliki Wielkie, Berkowo, Siemionki. 

c. Istnieje 11 świetlic w miejscowościach: Mazuchówka, 

Szczybały Orłowskie, Szczepanki, Zelki, Sucholaski, Hejbuty, 

Wydminy, Siedliska, Radzie, Malinka, Pańska Wola 
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Cel szczegółowy 5.2 Wsparcie inicjatyw lokalnych, organizacji pozarządowych i 

liderów społecznych 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
5.2.1 Szkolenia dotyczące 

pozyskiwania środków na 

inicjatywy lokalne 

Brak danych 

5.2.2 Szkolenia jak założyć i 

prowadzić organizację 

pozarządową 

Brak danych 

5.2.3 Wsparcie w zapewnieniu 

niezbędnego wkładu własnego przy 

ubieganiu się o środki zewnętrzne 

 

Wsparcie wkładu własnego z organizacji, które pozyskały środki z 

funduszy zewnętrznych 

Rok Wydatkowana kwota 

2012 19 480,00 zł 

2013 29 854,00 zł 

2014 30 000,00 zł 

2015 13 555,00 zł 

 

Inne zadania realizowane przez organizacje pozarządowe przy 

współfinansowaniu przez samorząd gminy Wydminy: 

2008 rok 

Lp. Nazwa zadania Wydatkowana 

 kwota 

1 Organizacja opieki z elementami edukacyjno – 

wychowawczymi dla dzieci w wieku  3-5 lat w 

3 ośrodkach przedszkolnych na terenie gminy 

Wydminy.  

15 000,00 zł 

2 Organizacja półkolonii z elementami 

profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych 

patologią w okresie ferii zimowych. - 

 8 000,00 zł 

3 Organizacja wypoczynku letniego z 

elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin 

zagrożonych patologią. - 8000,00 zł 

 8 000,00 zł 

4 Organizowanie działań na rzecz osób chorych 

na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy 

- 

5 Organizacja wieczoru folklorystycznego 

mającego na celu integrowanie społeczności 

ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy 

oraz rozwijanie kontaktów między 

społeczeństwem. -  

5 800,00 zł 
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6 Organizowanie jesiennych koncertów muzyki 

cerkiewnej jako forma spędzania wolnego 

czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej. -  

1 500,00 zł 

7 Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej poprzez udział 

mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach 

Kapel i Śpiewaków Ludowych. 

- 

8 Organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, 

wolnego czasu emerytów i rencistów naszej 

gminy. -  

1 500,00 zł 

9 Prowadzenie otwartej świetlicy poprzez 

organizowanie wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Wydminy w 

miejscowości Wydminy 

- 

10 Ochrona dóbr kultury i tradycji. - 

11 Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu 

propagowania i rozwoju kultury fizycznej 

wśród mieszkańców gminy. - 

26 500,00 zł 

12 Organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w zakresie tenisa 

stołowego na terenie gminy. - 

 4 700,00 zł 

13 Organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej 

i lekkoatletyki. -  

10 300,00 zł 

14 Popularyzacja szachów wśród mieszkańców 

gminy jako forma spędzania czasu wolnego i 

techniki pomagającej w nauce i rozwoju 

ogólnym poprzez umożliwienie szachistom 

uczestnictwa w turniejach i korzystanie z 

literatury fachowej. -  

4 898,10 zł 

 86 198,10 zł 
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2009 rok 

Lp. Nazwa zadania Wydatkowana 

 kwota 

1 Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki 

dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w 

okresie ferii zimowych. 

8 500,00 zł 

2 Organizacja wypoczynku letniego z elementami 

profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych 

patologią. 

8 500,00 zł 

3 Organizacja wieczoru folklorystycznego 

mającego na celu integrowanie społeczności 

ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz 

rozwijanie kontaktów między społeczeństwem.  

6 100,00 zł 

4 Organizowanie jesiennych koncertów muzyki 

cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu 

oraz przybliżenie społeczności lokalnej.  

1 600,00 zł 

5 Organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, 

wolnego czasu emerytów i rencistów naszej 

gminy.   

1 600,00 zł 

6 Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu 

propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród 

mieszkańców gminy.  

32 200,00 zł  

7 Organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego 

na terenie gminy.  

 4 900,00 zł 

8 Organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i 

lekkoatletyki.   

10 800,00 zł 

9 Popularyzacja szachów wśród mieszkańców 

gminy jako forma spędzania czasu wolnego i 

techniki pomagającej w nauce i rozwoju 

ogólnym poprzez umożliwienie szachistom 

uczestnictwa w turniejach i korzystanie z 

literatury fachowej. -  

6 800,00 zł 

10 Wsparcie inicjatyw integracyjnych sportowo -

rekreacyjno -kulturalnych organizowanych na 

terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze 

środków zewnętrznych.  

1 560,00 zł 

 82 560,00 zł 
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2010 rok 

Lp. Nazwa zadania Wydatkowana 

 kwota 

1 Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki 

dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w 

okresie ferii zimowych. 

6 500,00 zł 

2 Organizacja wypoczynku letniego z elementami 

profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych 

patologią. 

8 500,00 zł 

3 Organizacja wieczoru folklorystycznego 

mającego na celu integrowanie społeczności 

ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz 

rozwijanie kontaktów między społeczeństwem. 

6 100,00 zł 

4 Organizowanie jesiennych koncertów muzyki 

cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu 

oraz przybliżenie społeczności lokalnej.  

1 600,00 zł 

5 Organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, 

wolnego czasu emerytów i rencistów naszej 

gminy. 

1 600,00 zł 

6 Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu 

propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród 

mieszkańców gminy. 

35 000,00 zł 

7 Organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego 

na terenie gminy.  

6 700,00 zł 

8 Organizowanie pozalekcyjnego życia 

sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i 

lekkoatletyki.  

10 800,00 zł 

9 Popularyzacja rozwijania zainteresowań i 

kształtowania zachowań sprzyjających 

zdrowiu poprzez czynny udział w zajęciach 

muzyczno- ruchowych mieszkańców naszej 

gminy. 

5 000,00 zł 

10 Wsparcie inicjatyw integracyjnych sportowo -

rekreacyjno -kulturalnych organizowanych na 

terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze 

środków zewnętrznych.  

1 800,00 zł 

 83 600,00 zł 
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2011 rok 

Lp. Nazwa priorytetu Wydatkowana 

 kwota 

1 Pomoc społeczna 2 000,00 zł 

2 Krajoznawstwo i turystyka oraz wypoczynek 

dzieci i młodzieży 

4 000,00 zł 

3 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

64 995,00 zł 

4 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

31 726,82 zł 

5 Działania na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

2 700,00 zł 

6 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 14 000,00 zł 

7 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych 

1 653,50 zł 

 121 075,32 zł 

 

2012 rok 

Lp. Nazwa priorytetu Wydatkowana 

 kwota 

1 Edukacja i promocja zdrowia publicznego 17 998,92 zł 

2 Rozwój kultury fizycznej i sportu 55 256,32 zł 

3 Kultura i Ochrona dziedzictwa  kulturowego 15 000,00 zł 

4 Ekologia i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 zł 

5 Rozwój turystyki i promocji Gminy 

Wydminy 

19 857,53 zł 

6 Aktywizacja  społeczności lokalnych na 

obszarach wiejskich 

3 900,00 zł 

7 Aktywizacja środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

7 983,97 zł 

8 Wsparcie sektora pozarządowego w Gminie 

Wydminy 

4 810,00 zł 

9 Wsparcie wkładu własnego organizacji, 

które pozyskały środki z funduszy 

zewnętrznych 

19 480,00 zł 

 148 286,74 zł 
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2013 rok 

Lp. Nazwa priorytetu Wydatkowana 

 kwota 

1 Rozwój kultury fizycznej i sportu 70 000,00 zł 

2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 935,44 zł 

3 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie  10 000,00 zł 

4 Wsparcie wkładu własnego organizacji, 

które pozyskały środki z funduszy 

zewnętrznych 

29 854,00 zł 

5 Bezpieczeństwo publiczne 145 000,00 

 284 789,44 zł 

 

2014 rok 

Lp. Nazwa zadania Wydatkowana 

 kwota 

1 Rozwój kultury fizycznej i sportu 69 990,00 zł 

2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł 

3 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie  10 000,00 zł 

4 Wsparcie wkładu własnego organizacji, 

które pozyskały środki z funduszy 

zewnętrznych 

30 000,00 zł 

 139 990,00 zł 

 

2015 rok 

Lp. Nazwa zadania  Kwota  

dotacji  na  

dzień 

12.05.2015 

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu 

69 000,00 zł 

2 Kultura, sztuka,  ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

15 000,00 zł 

3 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  13 500,00 zł 

4 Ochrona i promocja zdrowia 3 000,00 zł 

5 Wypoczynek dzieci i młodzieży 2 550,00 zł 

6 Ekologia i ochrona  zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego 

7 000,00 zł 

7 Wsparcie wkładu własnego organizacji, które 

pozyskały środki z funduszy zewnętrznych 

13 555,00 zł 

 123 605,00 zł 
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5.2.4 Rozwijanie forum organizacji 

pozarządowych gminy Wydminy 

Na terenie gminy Wydminy od 2011 roku działa forum NGO’s 

Wydminy skupiając wybrane organizacje pozarządowe. Realizuje 

zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Wydminy. 

 

5.2.5 Rozwijanie forum Sołtysów 

gminy Wydminy 

Brak danych 

 

Cel strategiczny 6: Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin 

Cel szczegółowy 6.1 Zwiększanie dostępności lokali socjalnych i komunalnych dla 

mieszkańców 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
6.1.1 Uruchomienie procesu 

zamiany mieszkań zgodnie z 

potrzebami i możliwościami 

lokatorów 

 

W latach 2008-2015 odbyła się jedna zamiana mieszkań. 

Jednocześnie jednej rodzinie poprawiła się sytuacja 

mieszkaniowa. 

Cel szczegółowy 6.2 Tworzenie lokali socjalnych 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
6.2.1 Stworzenie realnego planu 

pozyskiwania lokali socjalnych 

przez gminę Wydminy 

 

Planu pozyskiwania lokali socjalnych nie ma, natomiast Gmina 

Wydminy nabyła do zasobu komunalnego budynek 

administracyjno – biurowy, który w przyszłych latach będzie 

adoptowany na lokale socjalne. Docelowo w budynku ma 

powstać do 4 lokali socjalnych.  

Gmina Wydminy nabyła do zasobu gminnego lokal, który został 

adoptowany na dwa lokale socjalne. 

6.2.2 Budowa i remonty lokali 

socjalnych 

 

Gmina Wydminy posiada 9 lokali socjalnych, które w miarę 

posiadanych środków w budżecie są remontowane. Dwa lokale 

socjalne w 2015 roku przeszły gruntowny remont i zostały 

przeznaczone dla dwóch rodzin wielodzietnych. 

 

Cel strategiczny 7: Aktywizacja społeczna młodzieży 

Cel szczegółowy 7.1 Wspieranie aktywności i rozwoju zainteresowań młodzieży  

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
7.1.1 Organizacja kół 

zainteresowań, hobbystycznych, 

zespołów i innych form 

rozwijających umiejętności i 

zdolności 

 

 

Brak danych 

7.1.2 Organizacja Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

7.1.3 Organizacja Młodzieżowej 

Rady gminy 

Nie została podjęta inicjatywa zorganizowania Młodzieżowej 

Rady Gminy. 



14 

 

7.1.4 Tworzenie miejsc spotkań 

młodzieży zapewniających 

ciekawą ofertę spędzenia wolnego 

czasu 

 

- kompleksy  boisk sportowych przy szkołach w Wydminach i 

Gawlikach Wielkich (Orliki, stadion); 

- w budynku SP w Talkach w godzinach popołudniowych 

odbywały się rozgrywki tenisa stołowego. 

Cel szczegółowy 7.2 Wsparcie edukacyjne młodzieży 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
7.2.1 Organizacja zajęć 

wyrównawczych i pozalekcyjnych 

W latach 2008-2015 w szkołach realizowane były projekty w 

ramach,  których we wszystkich szkołach były prowadzone 

następujące zajęcia: 

I. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I 

WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH. Liczba uczestników w całym projekcie 

104 uczniów. 

- zajęcia dla uczniów z dysleksją i z trudnościami w czytaniu 

i pisaniu 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia matematyczno- przyrodnicze 

- zajęcia z psychologiem 

- gimnastyka korekcyjna 

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia taneczno- ruchowe 

- zajęcia na basenie 

- zajęcia z języków obcych. 

 

II. MŁODZI ODKRYWCY NA SKRZYDŁACH WIEDZY- 

projekt dla szkół podstawowych. Liczba uczestników w 

całym projekcie 344 uczniów. 

 - zajęcia logopedyczne 

 - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

 - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 

 - zajęcia wyrównawcze z matematyki  

 - zajęcia wyrównawcze język angielski 

 - zajęcia wyrównawcze język niemiecki 

 - zajęcia wyrównawcze przyroda 

 - matematyka nitka malowana 

 - Młodzi odkrywcy 

 - warsztaty dziennikarskie 

 - przygoda ze sceną 

 - jak ryba w wodzie – basen 

 

 

III. GIMNAZJA Z PROGRAMEM- projekt dla gimnazjów. 

Liczba uczestników w całym projekcie 200 uczniów. 
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- zajęcia dziennikarsko-polonistyczne 

- zajęcia z j. niemieckiego i j. angielskiego 

- doradztwo zawodowe 

- zajęcia z przedsiębiorczości 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki 

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 

- zajęcia z fizyki, chemii i biologii 

 

 Szkoła Podstawowa w Zelkach wykaz zajęć pozalekcyjnych: 

 2008/09 
- SKS - 10 uczniów 

- k. artystyczne - 10 

- k. informatyczne - 14 

- k. matematyczne - 8 

- zaj. edukacji regionalnej - 8 

- zaj. wyrównawcze – 6 

 

2009/10 
- SKS - 10 

- K. informatyczne - 8 

- k. matematyczne - 6 

- zaj. edukacji regionalnej - 6 

- zaj. wyrównawcze – 6 

 

2010/11 
- SKS - 7 

- k. informatyczne - 8 

- k. matematyczne – 8 

 

2011/12 
- k. matematczne - 10 

- zaj. edukacji regionalnej - 6 

- SKS – 8 

 

2012/13 
- k. informatyczne - 6 

- zaj. edukacji regionalnej – 8 

 

2013/14 
- k. matematyczne - 6 

- SKS - 10 

 

 ZSO w Wydminach wykaz zajęć pozalekcyjnych: 

2008-2009 

- dydaktyczno- wyrównawcze 57 

- korekcyjno-kompensacyjne 12 

- logopedyczne 21 
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2009/2010 

- dydaktyczno- wyrównawcze  14 

- korekcyjno- kompensacyjne  18 

- logopedyczne  11 

- przedmiotowe  75 

- artystyczne 50 

- sportowe 88 

 

2010/2011 

- dydaktyczno- wyrównawcze  48 

- korekcyjno- kompensacyjne  35 

- logopedyczne  18 

- przedmiotowe  107 

- artystyczne 25 

- sportowe 103 

 

2011/2012 

- dydaktyczno- wyrównawcze 89 

- korekcyjno- kompensacyjne 60 

- przedmiotowe 102 

- sportowe 104 

 

2012/2013 

- dydaktyczno- wyrównawcze 73 

- korekcyjno- kompensacyjne 62 

- przedmiotowe 100 

- sportowe ok. 100 

  

2013/2014 

rewalidacyjne – 6 uczniów 

dydaktyczno- wyrównawcze – 208 uczniów 

korekcyjno – kompensacyjne – 46 uczniów 

logopedyczne – 20 uczniów 

informatyczne – 100 uczniów 

techniczne – 41 uczniów 

przedmiotowe – 264 uczniów 

artystyczne – 53 uczniów 

sportowe – 268 uczniów 

komunikacyjne – 55 uczniów 

 

2014/2015 

rewalidacyjne – 4 uczniów 

dydaktyczno- wyrównawcze – 181 uczniów 

korekcyjno – kompensacyjne – 55 uczniów 

logopedyczne – 26 uczniów 

informatyczne – 94 uczniów 

techniczne – 41 uczniów 

przedmiotowe – 266 uczniów 

artystyczne – 39 uczniów 

sportowe – 250 uczniów 
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komunikacyjne – 46 uczniów 

 

 Szkoła w Gawlikach Wielkich 

2008/2009 

- artystyczne 18 

- inne 22 

- dydaktyczno- wyrównawcze 14 

 

2009/2010 

- dydaktyczno- wyrównawcze 71 

-logopedyczne 7 

- sportowe 23 

 

2010/2011  

- dydaktyczno- wyrównawcze 31 

- logopedyczne 17 

- przedmiotowe 12 

2011/2012 

- Dydaktyczno wyrównawcze 25 

- Przedmiotowe 38 

 

2012/2013 

- dydaktyczno wyrównawcze 30 

- Przedmiotowe 32 

 

2013/2014 

- dydaktyczno- wyrównawcze 20 

- inne 29 

 

2014/2015 

- dydaktyczno- wyrównawcze 4 

- inne 29 

 

 Szkoła w Talkach 

2008/2009 

- informatyczne 13 

- przedmiotowe 19 

- artystyczne 15 

- sportowe 36 

 

2009/2010 

- korekcyjno-kompensacyjne 4 

- logopedyczne -9 

- informatyczne – 15 

- przedmiotowe – 16 

- artystyczne- 15 

- sportowe 31 
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2010/2011 

- techniczne 17 

- przedmiotowe 15 

- sportowe 14 

 

2011/2012 

- techniczne 18 

- sportowe 25 

 

2012/2013 

- informatyczne  15 

- sportowe 25 

 

2013/2014 

- dydaktyczno- wyrównawcze 18 

- informatyczne 11 

- techniczne 15 

- sportowe 12 

 

2014/2015 

- informatyczne 10 

- techniczne 19 

- sportowe 23 

 

7.2.2 Organizacja zajęć 

edukacyjnych wykorzystujących 

nowoczesne technologie, 

przygotowujących do 

funkcjonowania w dzisiejszym 

globalnym środowisku 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w 

Wydminach 

Zespół Szkół w Gawlikach 

Wielkich 

Od 2010 roku realizowanych 

było około 100 godzin 

tygodniowo zajęć 

dodatkowych, 

wykorzystujących nowe 

technologie.  

Liczba uczniów 

uczęszczających na te zajęcia 

to ok. 400 osób. 
 

W latach 2008-2015 

realizowanych było 

około 9 rodzajów zajęć 

edukacyjnych 

wykorzystujących nowe 

technologie. Łącznie na 

te zajęcia uczęszczało 

ok. 575 osób.  

 

 

Cel szczegółowy 7.3 Integracja międzypokoleniowa 

Zadanie Osiągnięte wskaźniki (efekty) 
7.3.1 Szkolenia dla rodziców „jak 

wytrzymać z nastolatkiem” 

Brak informacji 

7.3.2 Organizacja przedsięwzięć 

angażujących przedstawicieli 

różnych pokoleń 

Ze względu na mnogość tych przedsięwzięć trudno jest określić 

dokładną ich liczbę. Obywa się to przede wszystkim na 

cyklicznych imprezach m.in. Dni Wydmin, Dni Rodziny, Dni 

sołectw oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach.  

 

7.3.3 Wspieranie inicjatyw 

młodzieży na rzecz przedstawicieli 

starszych pokoleń 

 

Brak informacji 
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