
 

 

Sprawozdanie  
z realizacji w 2017 r. programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) 

 

 Obszar współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi obejmuje 

sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie 

odpowiadającym zadaniom własnym gminy.  

 W  styczniu 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Wleń  

w 2017 r.  

 W wyniku rozstrzygniętego konkursu i podpisanych umów gmina udzieliła dotacji na 

następujące zadania: 

 

1. GLKS POGOŃ Wleń- " Prowadzenie sześciu sekcji piłkarskich -Żak, Orlik, Młodzik (Liga 

Okręgowa), Trampkarz (Liga okręgowa), Junior Młodszy (Liga Okręgowa), Senior (A klasa) 

na terenie Miasta i Gminy Wleń"  

Wysokość dofinansowania: 48 000 zł.  

2. WKS Pilchowice- " Wsparcie działań Wiejskiego Klubu Sportowego Pilchowice" 

Wysokość dofinansowania: 16 500 zł 

3. LZS CZARNI Strzyżowiec- " Prowadzenie sekcji piłki nożnej senior w sezonie 

rozgrywkowym rundy wiosennej 2017 r. rundy jesiennej 2017 r. na terenie wsi Strzyżowiec 

wraz z utrzymaniem bazy sportowej" 

Wysokość dofinansowania: 16 500 zł 

4. UKS BOBRZANIE - "Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży": 

Wysokość dofinansowania: 4 000 zł. 

 Równocześnie z konkursami ogłaszano nabór kandydatów wskazanych do składu 

komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe. Żadna z organizacji nie zgłosiła 

kandydata do ww. komisji. 

 Gmina udzieliła również dotacji na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 

publicznego  i wolontariacie. Dofinansowane następujące działania: 

 

Fundacja Nasz Wleń- „FotoCon 2017”. Wysokość dofinansowania: 5 000 zł. 

 

 W ramach ułatwienia podmiotom dostępu do informacji,  na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Wleń oraz w BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe” 

zamieszczane są informacje dla tych organizacji. Ponadto informacje o konkursach                                              

i szkoleniach dla organizacji zamieszcza się również w zakładce Aktualności, na tablicy 

ogłoszeń urzędu oraz przekazuje pocztą elektroniczną osobom, które udostępniły swój adres 

e-mail. Spotkania Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z przedstawicielami organizacji odbywają 

się na bieżąco- w miarę potrzeb. 



 W 2017 r. Rada Miasta i Gminy Wleń podjęła następujące uchwały dot. działalności 

organizacji pozarządowych:  Uchwała Nr 242/XXXVII/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Miasta i   Gminy Wleń z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.    

 
 Projekt uchwały był poddany konsultacjom. Opinie można było zgłaszać poprzez 

złożenie wypełnionego formularza lub podczas spotkania konsultacyjnego. W trakcie 

konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.   

 

 Organizacje pozarządowe miały również możliwość składania wniosków o realizację 

zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Podpisano umowy na realizację 

następujących zadań: 

 

1. „ Wyjazd integracyjny grupy Seniorów  z Gminy Wleń w celu nawiązania współpracy  

z Radą Seniorów w Nysie” 

Wysokość dofinansowania wg umowy: 1 225 zł 

 

2. „ Zorganizowanie dziesiątego rajdu motocyklowego Doliną Bobru” 

Wysokość dofinansowania wg umowy: 1 500 zł 

 

3. „Ławka dla turysty i strzyżowianina” 

Wysokość dofinansowania wg umowy: 3 000 zł 

 

4. „ ZgotujMY Wleń. Śniadania na trawie 2017.” 

Wysokość dofinansowania wg umowy:  2 000 zł 

 

5. „Realizacja amatorskiego filmu społecznego o charakterze  profilaktyki alkoholizmu  

pt. Kto chce, bym go kochała” 

Wysokość dofinansowania wg umowy: 4 000 zł 

 

6. „Remont byłego klubu Gazda” 

Wysokość dofinansowania wg umowy: 3 500 zł 

 

7. „Promocja turystyki pieszej i rowerowej na obszarze sołectwa Przeździedza i Gminy Wleń” 

Wysokość dofinansowania wg umowy: 1 275 zł. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Marceluk 

Tel. 75 7136049 

   


