
Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo
ze współpracy z NGO z roku 2016

W roku 2016 ogłoszono 5 otwartych koŃursów dla organizacji pozarządovlych na

następuj ące przedsięwzięcia:

|-organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytow z Gminy Kołaczkowo-

dotacja w kwocie 2 000,00

ż- Organizacjaimprezy rekreacyjnej- dotacja w kwocie 2 000,00

3- Organtzacjaimprezy integracyjnej- dotacja w kwocie 2 000,00

4- Organizacja imprezy sportowej- dotacja w kwocię 2 000,00

S-)rganizacjazawodow strzeleckich- dotacja w kwocie 2 000,00

W wyniku ogłoszonych konkursów w wymaganym terminie wpłynęło 7 ofęrt

1.Na organizację wjazdu kulturoznawczego 1 oferta -Polski Zwtązek Rencistów i Inwalidów

w Warszawie Oddziń Rejonowy Września, któremu przyzflano dotację w pełnej

wnioskowanej kwocie tj. 2000,00

2. Na organizację imprezy rekreacyjnej wpłynęły 3 oferty:

-Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

-Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

-Stowarzyszenie Sołtysow WojewodztwaWielkopolskiego Koło Gminne w Kołaczkowie

Wszystkie organizacje wnioskowały o pełną kwotę dotacji 2 000,00.

Decyzją wój ta dostępne środki podzielono następuj ąco :

. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 500,00

. stowarzyszenie sołtysów województwa wielkopolskiego koło Gminne

w Kołaczkowie- 750,00

o Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 750,00

3. Na organizacje imprezy integracyjnej 1 oferta: OSP w Kołaczkowie, której pruyznano

dotację w pełnej wnioskowanej kwocie tj 2 000, 00

4. Na organizację tmprezy sportowej 1 oferta: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, , ktorej

przyznano dotację w pełnej wnioskowanej kwocie tj 2 000, 00

5. Oryanizacje zawodów strzeleckich 1 oferta:

Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligii Obrony Kraju w Poznaniu zarząd Koła LOK

w Borzykowie, której przyznano dotację w pełnej wnioskowanej kwocie tj 2 000, 00



Wszystkie zŁożone ofert spełniały kryteria konkursowe, dlatego kwalifikowały się do

przyznaniadotacji. opróczdotacji udzielonychpoprzez ogłoszone konkursy osp otrzymały

pozakonkursowe dotacje w łącznej wysokości 10 910,52 (łącznie 9 umow dotacYjnYch)

w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, Organizacje pozarządowe miały także

udostępniane nieodpłatnie świetlice
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