
 

 

Sprawozdanie  
z realizacji w 2018 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 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań  

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

w 2018 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, 

Trampkarz, Junior, Senior (A klasa) na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2018 r." Wysokość 

dofinansowania: 49 000 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 2018 r. rundy jesiennej 2018 r. na terenie wsi Strzyżowiec 

wraz z utrzymaniem bazy sportowej" Wysokość dofinansowania: 25 000 zł  

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

tenisa stołowego i gimnastyka akrobacyjna": Wysokość dofinansowania: 4 500 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. Dofinansowano następujące działania: 

 

Fundacja Nasz Wleń- „PixelMania 2k18”. Wysokość dofinansowania: 4 000 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 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wleń podjęła następujące uchwały dot. działalności 

organizacji pozarządowych:  Uchwała Nr 311/XLVIII/18 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia  

6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019.    

 



 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. Grupa Inicjatywna- " Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia lotów gołębi pocztowych 

i utrzymania tradycji hodowli tych ptaków w Mieście i Gminie Wleń ". Udział finansowy 

Gminy Wleń w realizacji zadania publicznego- 2 000 zł. 

2) Grupa Inicjatywna- "Propagowanie zachowań proekologicznych i poszanowania 

środowiska naturalnego podczas organizowania zawodów wędkarskich dla mieszkańców 

Gminy Wleń zrzeszonych w Kole PZW Wleń, w tym dla młodych adeptów sztuki 

wędkowania". Udział finansowy Gminy Wleń w realizacji zadania publicznego- 600 zł.  

3) Grupa Inicjatywna- „XXII Turniej Rodzin". Udział finansowy Gminy Wleń w realizacji 

zadania publicznego- 3 500 zł. 

4) Grupa Inicjatywna- „ Przysłup z przytupem”. Udział finansowy Gminy Wleń w realizacji 

zadania publicznego- 1 500 zł. 

5) Grupa Inicjatywna- „ Promocja zdrowego stylu życia poprzez dodatkowe zajęcia dla 

najmłodszych uczestników. Organizacja turniejów piłki nożnej”. Udział finansowy Gminy 

Wleń w realizacji zadania publicznego- 4 500 zł. 

6) Grupa Inicjatywna- " Zakup strojów gimnastycznych oraz piłki bosu dla sekcji 

akrobatycznej Akro- Fit". Udział finansowy Gminy Wleń w realizacji zadania publicznego 

- 1 200 zł. 

7) LZS Czarni Strzyżowiec- „Zakup, wykonanie i montaż ławek rezerwowych dla 

zawodników na boisku sportowym w Strzyżowcu”. Udział finansowy Gminy Wleń w 

realizacji zadania publicznego- 3 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Marceluk 

Tel. 75 7136049 

   


