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 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lądek                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                      

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                

za rok 2017. 

Wstęp 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm/ 

Wójt Gminy Lądek zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie      

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

 Roczny program współpracy Gminy Lądek na rok 2017 z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

przyjęty został przez Radę Gminy Lądek  uchwałą Nr XXXII/190/16  z dnia                 

14  listopada 2016 roku.  

 Projekt programu współpracy został poddamy konsultacji zgodnie               

z uchwałą Nr XLV/192/13 Rady Gminy Lądek z dnia 14 listopada 2013r.             

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 Zaproszenie do konsultacji wraz z projektem  programu  współpracy         

i formularzem uwag do programu zamieszczone zostało na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Lądek. Uwagi do programu współpracy należało składać 

pisemnie w terminie 14 dni  od dnia zamieszczenia informacji. 

 W trakcie prowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie,            

ani propozycje zmian programu . 

Współpraca o charakterze finansowym 

 Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Lądek         

na 2017 rok przeznaczono kwotę w wysokości 24.000,00 zł. , zgodnie z uchwałą 
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Rady Gminy Lądek Nr XXXII/182/16 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2017 r. /preliminarz wydatków/. 

 Pierwszy konkurs ogłoszony został  na stronie  BIP, stronie internetowej 

gminy i tablicy ogłoszeń  w dniu 3 stycznia 2017  r. Nabór trwał  do 25 stycznia 

2017 r. Konkurs  dotyczył realizacji zadania: 

Organizowanie ferii zimowych.  

Wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Stowarzyszenie „Oratorium  im. 

Poznańskiej Piątki”.         

Po weryfikacji, zgodnej z procedurą konkursową, komisja stwierdziła, że oferta 

spełnia merytoryczne warunki realizacji zadania. Oferta została  zaopiniowana 

pozytywnie / kwota dotacji – 6 000,00 zł./.  

Drugi konkurs ogłoszony został  na stronie  BIP, stronie internetowej gminy i 

tablicy ogłoszeń UG Lądek  dnia 19 kwietnia 2017 r. Nabór trwał do 11 maja 

2017r. Konkurs  dotyczył realizacji zadania: 

Dotacja kolonii letnich organizowanych przez stowarzyszenie/fundacje. 

Wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Stowarzyszenie „WARTO POMAGAĆ” .         

Po weryfikacji, zgodnej z procedurą konkursową, komisja stwierdziła, że oferta 

spełnia merytoryczne warunki realizacji zadania. Planowane środki finansowe 

własne i wkład osobowy /wolontariat/ oraz doświadczenie  gwarantuje jej 

realizację.  

 Oferta została  zaopiniowana pozytywnie / kwota dotacji – 12 000,00 zł./. 

Trzeci konkurs ogłoszony został  również na stronie  BIP, stronie internetowej 

gminy i tablicy ogłoszeń UG Lądek  dnia 31 maja 2017 r. Nabór trwał                 

do 23 czerwca 2017r. Konkurs  dotyczył realizacji zadania: 

Dotacja półkolonii letnich organizowanych przez stowarzyszenia/fundacje. 

Komisja ustaliła, że wpłynęła jedna oferta na dotację realizacji zadania, którą 

złożyło: Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki”.  

Komisja dokonała otwarcia oraz oceny zgłoszonej oferty. Stwierdziła, że 

dostarczona oferta spełnia merytoryczne warunki realizacji zadania.  
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Komisja zaproponowała powierzenie realizacji zadania Stowarzyszeniu 

„Oratorium im. Poznańskiej Piątki” / kwota dotacji – 6 000,00 zł./.  

Zestawienie zawartych umów: 

Lp. Nazwa 

organizacji 

Nazwa zadania Data zawarcia 

umowy 

Kwota 

dofinansowani

a w zł.  

1. Stowarzyszenie 

„Oratorium im 

Poznańskiej 

Piątki”. 

Organizowanie ferii zimowych.  

 

27.01.2017 r. 6 000,00  

2. Stowarzyszenie 

„Warto 

Pomagać”. 

Dotacja projektu wypoczynku 

letniego, kolonii dla dzieci i 

młodzieży z rodzin, w których 

występuje:  problem 

alkoholowy, wychowawczy, 

przemoc w rodzinie, w tym 

dzieci i młodzież z rodzin 

wielodzietnych. Projekt 

realizowany z uwzględnieniem 

programu profilaktyki z 

elementami zajęć 

socjoterapeutycznymi. 

 

 17.05.2017 r. 12 000,00 

3. 

 

 

Stowarzyszenie 

„Oratorium im 

Poznańskiej 

Piątki”. 
 

Dotacja półkolonii letnich 

organizowanych przez 

stowarzyszenie/fundacje. 

 

26.06.2017 r. 
 

 

6 000,00 
 

 

Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Nie wystąpiło ich 

zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy. 

Podsumowanie 

Gmina Lądek realizując cele programu współpracy w 2017 roku udzieliła 

organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego. Ogłoszono trzy konkursy 

ofert, w których podmioty otrzymały wsparcie na  łączną kwotę 24 000,00 zł.  

       Wójt Gminy Lądek 

       /-/ Artur Miętkiewicz 

 

  


