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Wstęp 

Zgodnie z art. 5a. ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r, poz. 450 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr 

XXXI/238/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest 

zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej - sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz 

formy współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera 

wykaz zadań priorytetowych będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych pozostających we 

właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

W rocznym programie współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018, określony został sposób realizacji programu oraz 

osoby odpowiedzialne w zakresie merytorycznej działalności i realizacji programu. 

 

FORMY  WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi 

i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w realizacji zadań  

w sferach wymienionych powyżej odbywała się poprzez: 

1) powierzenie przez Samorząd wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji; 

2) wspieranie przez Samorząd działań, podejmowanych przez podmioty ww. wraz  

z dofinansowaniem ich realizacji; 

3) umożliwienie organizacjom pozarządowym nabywania lokali (najem, dzierżawa), 

będących własnością Gminy z przeznaczeniem na działalność statutową tych 

organizacji – na preferencyjnych warunkach; 

4) umieszczanie na stronie internetowej Gminy Sieroszewice informacji nt. organizacji 

pozarządowych działających na terenie Gminy; 

5) użyczanie pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych; 

6) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej; 

7) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach podejmowanych działań. 
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WSPÓŁPRACA  O  CHARAKTERZE  FINANSOWYM 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania 

zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

W budżecie gminy na 2018 rok zostały uchwalone środki na następujące zadania w zakresie: 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 35.000,00 zł; 

• upowszechniania kultury fizycznej – 86.000,00 zł; 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 13.000,00 zł; 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 13.000,00 zł; 

• turystyki i krajoznawstwa – 17.000,00 zł; 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 10.000,00 zł. 

 

Łączna kwota środków finansowych przekazana na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2018 wyniosła 174 000,00 zł i była wyższa w stosunku do roku 2017 

o 10 000,00 zł tj. 6,1%.  

Wójt Gminy Sieroszewice ogłosił w dniu 21 grudnia 2017 r. Zarządzeniem  

nr 325/2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice  

w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 

emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego  w roku 2018.  Otwarty konkurs ofert został poprzedzony 

konsultacjami, które odbyły się w dniu 6 listopada 2017 roku  w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice. Wzięło w nich udział 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy Sieroszewice. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie zostało zamieszczone w BIP, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice niezwłocznie  

po wydaniu. Termin składania ofert został określony w ogłoszeniu do dnia 12 stycznia 2018 

roku. 

W terminie zostało złożonych 50 ofert (o 7 więcej niż w roku 2017), które zostały 

sprawdzone pod względem formalnym przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta 

Gminy Sieroszewice Zarządzeniem Nr 332/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku.  

Organizacje pozarządowe w celu realizacji określonych działań złożyły w konkursie 

następującą liczbę ofert :  

• 21 ofert w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• 11 ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

• 3 oferty w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• 7 ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• 7 ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 

• 1 oferta w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 
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Spośród ofert, 12 złożonych przez: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna Masanów „Dzień Strażaka” 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Masanów 
„Organizacja biwaku szkoleniowego 

dla MDP” 

3. Klub Seniora „Sami Swoi” „Pyrczok Święto Ziemniaka” 

4. Stowarzyszenie Społecznej Aktywności 
„Plenerowe przedstawienie teatralne: 

Misterium Męki Pańskiej” 

5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary 
„Uroczyste otwarcie Sali wiejskiej w 

Psarach po modernizacji” 

6. Polski Związek Wędkarski Koło Gminne 
„Organizowanie zawodów 

wędkarskich” 

7. GKS Iskra Prosna Sieroszewice 

„Organizowanie zawodów i imprez 

sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i krajowym 

organizowanych przez kluby 

sportowe działające na terenie gminy 

Sieroszewice” 

8. LKS „TAJFUN” Ostrów Wielkopolski 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w 

tenisie stołowym z terenu gminy 

Sieroszewice i organizacja obozu 

sportowego” 

9. Stowarzyszenie „EKOklub” „Senior+” 

10. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Bieszczady wczoraj i dziś” 

11. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej 
„Zorganizowanie Wyjazdu Dolina 

Baryczy” 

12. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej 
„Zorganizowanie wyjazdu Polskimi 

śladami po Litwie” 

 

nie spełniało  wymogów  pod względem formalnym z powodu: braku wypełnienia 

wymaganych pozycji, braku wymaganego wkładu własnego, braku określenia kwoty dotacji, 

braku wymaganych załączników (KRS, oświadczenie), braku wymaganego procentowego 

wkładu własnego, braku celowości działania na rzecz gminy Sieroszewice. 
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WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SIEROSZEWICE 

Zadanie nr 1  w zakresie  kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA 

1.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Masanów 
Dzień Strażaka 

Odrzucony – brak 

wypełnienia 

wymaganych pozycji 

2.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Masanów 

Organizacja biwaku 

szkoleniowego dla 

MDP z OSP Masanów 

Odrzucony – brak 

wypełnienia 

wymaganych pozycji 

3.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Parczew 

Spotkanie Wigilijne w 

Parczewie 
2000 ,- 

4.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Parczew 
Festyn Rodzinny 2500 ,- 

5.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Strzyżew 

 

,,Święty Mikołaj” w 

Strzyżewie 
2000 ,- 

6.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Strzyżew 

 

Festyn Rodzinny 1500 ,- 

7.  
Ochotnicza Straż Pożarna 

Strzyżew 

 

,,Plon niesiemy plon” 

 

 

 

 

 

1500 ,- 

8.  

Klub Seniora ,,Sami Swoi w 

Rososzycy 

 

,,PYRCZOK” Święto 

Ziemniaka 

 

 

Odrzucony – brak 

wymaganego wkładu 

własnego oraz brak 

wypełnienia 

wymaganych pozycji 

9.  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Westrzy 
Dzień Strażaka 1500 ,- 

10.  
Stowarzyszenie ,,Bliżej Siebie” 

Sieroszewice 

Śpiewajmy dla 

Niepodległej Polski 
2000 ,- 
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11.  
Ochotnicza Straż Pożarna 

Sieroszewice 
Dzień Strażaka 1500 ,- 

12.  
Stowarzyszenie ,,Bliżej Siebie” 

Sieroszewice 
Koncert Papieski 8000 ,- 

13.  
Stowarzyszenie    Społecznej 

Aktywności w Wielowsi 

I Gminny Bieg 

Niepodległości w 

Wielowsi 

2000 ,- 

14.  
Stowarzyszenie    Społecznej 

Aktywności w Wielowsi 

Wyjazd na XV 

Ogólnopolski Zjazd 

Straży Wielkanocnej 

1500 ,- 

15.  
Stowarzyszenie    Społecznej 

Aktywności w Wielowsi 

Plenerowe 

przedstawienie 

teatralne: Misterium 

Męki Pańskiej 

Odrzucony – brak 

określenia kwoty 

dotacji 

16.  
Stowarzyszenie Lady Ryder Psary 

XI Wystawa 

Bożonarodzeniowa 

 

1500 ,- 

17.  
Ochotnicza Straż Pożarna 

Sieroszewice 
Dzień Babci i Dziadka 4000 ,- 

18.  

Stowarzyszenie Edukacji i 

Rozwoju Wsi Psary ,,Mała 

Ojczyzna” Psary 

 

Olimpiada sportowa – 

IV Bieg o puchar Małej 

Ojczyzny 

1000 ,- 

19.  

Stowarzyszenie Edukacji i 

Rozwoju Wsi Psary ,,Mała 

Ojczyzna” Psary 

,,Czas dla Kobiet” czyli 

Dzień Kobiet 2018 r. 
1000 ,- 

20.  
Stowarzyszenie ,,Z miłości do 

dzieci” 

100 rocznic odzyskania 

niepodległości – 

Wieczornica 

 

 

1500 ,- 

 

 
21.  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Psarach 

 

 

Uroczyste otwarcie Sali 

wiejskiej w Psarach po 

modernizacji 

Odrzucony – oferta 

nie mieści się w 

zadaniu określonym w 

konkursie 
OGÓŁEM: 35000 ,- 
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Zadanie nr 2 – w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznej  

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1. 1
. 

 

Ludowy Klub Sportowy   

„LEW” Masanów 

 

 

 

 

 

 

„Organizacja zawodów i imprez 

sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i krajowym 

organizowanych przez Kluby sportowe 

działające na terenie gminy 

Sieroszewice” – Piłka siatkowa 

1500,- 

2.  

Ludowy Klub Sportowy          

„LEW” Masanów 

 

„Organizacja zawodów i imprez 

sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i krajowym 

organizowanych przez Kluby sportowe 

działające na terenie gminy 

Sieroszewice” - Piłka nożna 

1500 ,- 

3.  

Ludowy Klub Sportowy          

„LEW” Masanów 

 

Wspieranie imprez cyklicznych 

związanych z promocją i 

upowszechnianiem kultury fizycznej 

1000 ,- 

4.  

Ludowy Klub Sportowy          

„LEW” Masanów 

 

Organizacja i prowadzenie procesu 

szkolenia sportowego dla dzieci i 

młodzieży w popularnych 

dyscyplinach sportowych na terenie 

Gminy. 

1500 ,- 

      5. 

 

Polski Związek Wędkarski 

Koło Gminne Sieroszewice 
Organizowanie zawodów wędkarskich 

Odrzucony – 

brak 

wymaganych 

załączników do 

oferty ( KRS, 

Oświadczenie) 

    6. Ochotnicza Straż Pożarna 

Parczew 

 

Turniej wsi 5000 ,- 

   7. 
Stowarzyszenie Edukacji i 

Rozwoju Wsi Psary ,,Mała 

Ojczyzna” Psary 

 

I ja mogę pływać - kontynuacja 2200 ,- 
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8. 

Gminny Klub Sportowy  

„ISKRA Prosna” 

Sieroszewice 

„Organizacja zawodów i imprez 

sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i krajowym 

organizowanych przez Kluby sportowe 

działające na terenie gminy 

Sieroszewice”. 

 

Odrzucony – 

brak 

wymaganego 

procentowego 

wkładu 

własnego 

9. 

Ludowy Klub Sportowy  

„TAJFUN” Ostrów 

Wielkopolski 

Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie 

stołowym z terenu gminy 

Sieroszewice i organizacja obozu 

sportowego 

Odrzucony – 

brak 

merytoryki w 

opisie 

działania   i 

brak celowości 

działania na 

rzecz Gminy 

Sieroszewice. 

Brak listy 

uczestników z 

Gminy 

Sieroszewice 

10. 
Stowarzyszenie ,,Bliżej 

Siebie” Sieroszewice 

Wspieranie imprez cyklicznych 

związanych z promocją i 

upowszechnianiem kultury fizycznej 

poprzez taniec 

4000 ,- 

11. Stowarzyszenie Lady 

Ryder Psary 

VIII otwarty Turniej Warcabowy dla 

Osób Niepełnosprawnych 
1250 ,- 

OGÓŁEM 17950 ,- 

 

Zadanie nr 3  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1. 
Stowarzyszenie ,,Z MIŁOŚCI 

DO DZIECI” w Latowicach 

VII Gminny Festyn Osób 

Niepełnosprawnych 
5000 ,- 

2. 
Stowarzyszenie Lady Ryder 

Psary 
XIV Święto konwalii 5000 ,- 

3. 
Stowarzyszenie Lady Ryder 

Psary 
IV Turniej Piłki Nożnej – ,,Pyra Cup” 3000 ,- 

OGÓŁEM 13000 ,- 
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Zadanie nr 4 – w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

 

 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1.  
Ochotnicza Straż Pożarna 

Strzyżew 
Spotkanie wigilijne 1500 ,- 

2.  
Stowarzyszenie ,,Bliżej 

Siebie” Sieroszewice 

Promowanie aktywnego życia 

Seniorów przez taniec 
2400 ,- 

3.  
Stowarzyszenie                      

KGW Ołobok 
Dzień Seniora 3000 ,- 

4.  
Ochotnicza Straż Pożarna 

Westrza 
Spotkanie pokoleń 2400 ,- 

5.  
Stowarzyszenie „Lady 

Ryder” Psary 
Dzień Aktywnego Seniora 1300 ,- 

6.  
Ochotnicza Straż Pożarna 

Parczew 
Dzień Babci i Dziadka 2400 ,- 

7.  

Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalne 

„EKOklub” Wielowieś 
Senior + 

Odrzucony – 

Oferta 

niezgodna z 

ogłoszeniem 

konkursowym 

brak celowości 

działania dla 

Gminy 

Sieroszewice 

OGÓŁEM 13000 ,- 
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Zadanie nr 5 -  w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1.  
Stowarzyszenie ,,Bliżej 

Siebie” Sieroszewice 
Ekologia dla zdrowia 2540 ,- 

2. 

Stowarzyszenie Klub 

Turystyki  Rowerowej 

Sieroszewice 

Bieszczady wczoraj i dziś 

Odrzucony- 

brak 

wypełnienia 

wymaganych 

pozycji w 

ofercie 

3. 

Stowarzyszenie Klub 

Turystyki  Rowerowej 

Sieroszewice 

Zorganizowanie Wyjazdu Dolina 

Baryczy 

Odrzucony- 

brak 

wypełnienia 

wymaganych 

pozycji w 

ofercie 

4. 

Stowarzyszenie Klub 

Turystyki  Rowerowej 

Sieroszewice 

Zorganizowanie wyjazdu Polskimi 

śladami po Litwie 

Odrzucony- 

brak 

wypełnienia 

wymaganych 

pozycji w 

ofercie 

5. 

Stowarzyszenie ,,Z 

MIŁOŚCI DO DZIECI” w 

Latowicach 

Zabytki naszej okolicy 1650 ,- 

6. 
Stowarzyszenie                      

KGW Ołobok 
Wrocław stolica dolnośląska 3000 ,- 

7. 

Stowarzyszenie Edukacji i 

Rozwoju Wsi Psary ,,Mała 

Ojczyzna” Psary 

Aktywny wypoczynek nad Prosną. 2000 ,- 

OGÓŁEM 9190 ,- 

 

 



11 
 

Zadanie nr 6 – w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA 

1.  

Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalne 

„EKOklub” Wielowieś 

Gminne Obchody Dnia Ziemi i Zielona 

Szkoła 
9935 ,- 

OGÓŁEM 9935 ,- 

 

W związku z tym, iż po rozstrzygnięciu I konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Sieroszewice w roku 2018 nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych 

środków w zadaniach nr 2 (w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ), nr 5  

(w zakresie turystyki i krajoznawstwa) i nr 6 ( w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego) Zarządzeniem nr 336/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku 

Wójt Gminy Sieroszewice ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Sieroszewice w sferach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu (pula środków: 

68 050,00 zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (pula środków: 7 810,00 zł). 

W terminie zostało złożonych 9 ofert, które zostały sprawdzone pod względem formalnym 

przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sieroszewice Zarządzeniem  

nr 340/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku.  

Organizacje pozarządowe w celu realizacji określonych działań złożyły w II konkursie 

następującą liczbę ofert :  

• 4 oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

• 5 ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

 

Spośród ofert, 1 złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Westrzy nie spełniała wymagań 

formalnych (błędy rachunkowe). 
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WYNIKI  II OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SIEROSZEWICE 

 

Zadanie nr 2 – w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznej  

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1. 

 

Polski Związek Wędkarski 

Koło Gminne Sieroszewice 
Organizowanie zawodów wędkarskich 1 340,- 

2. 
Gminny Klub Sportowy „ 

ISKRA Prosna” Sieroszewice 

„Organizacja zawodów i imprez 

sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i krajowym 

organizowanych przez Kluby sportowe 

działające na terenie gminy 

Sieroszewice”. 

 

60 000,- 

3. 

Ludowy Klub Sportowy  

„TAJFUN” Ostrów 

Wielkopolski 

Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie 

stołowym z terenu gminy 

Sieroszewice i organizacja obozu 

sportowego 

6710,- 

4. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Westrzy 

Nauka zdrowej rywalizacji poprzez 

sport 

Odrzucony – 

błędy 

rachunkowe 

OGÓŁEM 68050 ,- 
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Zadanie nr 5 -  w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1. 
Stowarzyszenie Społecznej 

Aktywności 

Wycieczka autokarowa do 

Częstochowy 
1850 ,- 

2. 

Stowarzyszenie Klub 

Turystyki  Rowerowej 

Sieroszewice 

Bieszczady wczoraj i dziś 1900,- 

3. 

Stowarzyszenie Klub 

Turystyki  Rowerowej 

Sieroszewice 

Wyjazd rowerowy „Dolina Baryczy. 

Ludzie i Przyroda” 
1200,- 

4. 

Stowarzyszenie Klub 

Turystyki  Rowerowej 

Sieroszewice 

Zorganizowanie wyjazdu 

rekreacyjnego dla MDM przy OSP 

Masanów 

1760,- 

5. Klub Seniora „Sami Swoi” 
Zwiedzamy okolice – Szlakiem 

Chopina 
1100 ,- 

OGÓŁEM 7810 ,- 

 

WSPÓŁPRACA  O  CHARAKTERZE  POZAFINANSOWYM 

W roku 2018 organizacje pozarządowe otrzymały pomoc od Gminy Sieroszewice na 

różnych polach działalności. Było to między innymi:  

• przekazywanie informacji na temat  dotacji z zewnątrz,  

• pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji, 

• informowanie na temat wypełniania wniosków o dotację z budżetu gminy 

Sieroszewice, 

• udzielanie informacji w sprawie rzetelnego złożenia sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego, 

• konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 
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KONSULTACJE  SPOŁECZNE  UCHWAŁ  NA  ROK 2018 

Na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2018 r, poz. 450) oraz Uchwały Nr XLI/248/10 

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi Gminy Sieroszewice i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy 

Sieroszewice zarządził konsultację z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie 

otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice 

pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 6 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 15:00 i trwało do godz. 16:10. 

W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W trakcie dyskusji 

podjęto następujące decyzje i ustalenia: 

• wybrano przedstawicieli do komisji konkursowej: 

- Panią Arletę Kalińską, 

- Ks. Damiana Hołosia; 

• wystosowano prośbę o ogłoszenie konkursu na 2018 rok na podstawie projektu 

budżetu na rok 2018; 

• w ogłoszeniu na otwarty konkurs ofert należy zamieścić tryb i kryteria wybory oferty, 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych pozytywnie odnieśli się do 

zaproponowanego projektu podziału środków finansowych na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku. 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Wszystkie organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje celowe z budżetu 

gminy złożyły sprawozdania częściowe i końcowe z wykonania zadania publicznego  

w terminach określonych we wcześniej zawartych umowach.  

Dotację przyznano dla 18 organizacji pozarządowych na organizację 46 zadań 

publicznych. Spośród złożonych sprawozdań, w 10 przypadkach zwrócono część 

niewykorzystanych środków. Część przyznanej dotacji zwróciły: 

• Klub Seniora „Sami Swoi” – 14,00 zł, 

• Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” – 8,00 zł, 

• Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” – 1,32 zł, 

• Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” – 182,86 zł, 

• Klub Turystyki Rowerowej – 115,45 zł, 

• Stowarzyszenie „Z miłości do dzieci” – 700,00 zł, 

• Stowarzyszenie „Z miłości do dzieci” – 7,30 zł, 

• Stowarzyszenie Społecznej Aktywności – 49,10 zł, 

• Ochotnicza Straż Pożarna Parczew – 0,89 zł, 

• GKS Iskra Prosna Sieroszewice – 1 900,00 zł. 

 

 

Sprawozdanie sporządził      

Bartosz Kubica      


