
Sprawozdanie z ,, Rocznego programu współpracy Gminy 

Paprotnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. 

  

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

publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Paprotnia 

zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Roczny Program Współpracy Gminy Paprotnia z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został podjęty 

Uchwałą Nr XXV/119/16  Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 listopada 2016r. 

W roku 2017 zostały przyjęte następujące priorytetowe zadania publiczne w zakresie: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

2) porządku i bezpieczeństwa publicznego  

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań publicznych  w 2017 roku  :  4 500 zł 

 

I. Sposób realizacji programu : 

Zarządzeniem Nr 2/17 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 20 lutego 2017r. ogłoszony został otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

2) porządku i bezpieczeństwa publicznego  

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

Na konkurs wpłynęły 3 oferty złożone przez : 

1) Uczniowski Klub Sportowy ,,SKRUS’’ w Hołubli ( 1 oferta) 

2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,, ATLAS” w Paprotni ( 2 oferty) 

 

 

Komisja konkursowa  powołana Zarządzeniem Nr 5/17 Wójta Gminy Paprotnia  z dnia 21 marca 

2017 r.  na posiedzeniu w dniu 24 marca 2017 r. dokonała oceny ofert pod względem formalnym 

i merytorycznym i we wszystkich ofertach stwierdziła, że złożone oferty spełniają kryteria rozdz. 

VII załącznika do Zarządzenia Nr 2/17 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 20 lutego  2017r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 



Przydział środków na powyższe zadania : 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania  Wnioskowana 

kwota dotacji 

Otrzymana 

kwota dotacji 

1 Uczniowski Klub Sportowy 

,,SKRUS’’ w Hołubli 
Tytuł zadania: 

,, Turniej o puchar 

Wójta Gminy Paprotnia 

w piłce nożnej” 

 

 

1500,00  

 

 

1500,00 

2 Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy ,, Atlas” 
Tytuł zadania :  

,,Tenis stołowy – sport 

dla wszystkich” 

 

1500,00 

 

1500,00 

3 Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy ,, Atlas” 
Tytuł zadania : 

,, Żyję mądrze ,zdrowo 

na sportowo’’ 

1500,00 1500,00 

 

II. Ocena realizacji programu: 
 

W roku 2017 ogłoszony  został otwarty konkurs  ofert.  Organizacje z którymi zostały zawarte 

umowy, zrealizowały zadania w terminie i złożyły sprawozdania końcowe z realizacji zadań.  

Na zadania realizowane przez pomioty w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości       

4 500,00 zł z  których wykorzystano  4499,69 zł.  

 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                         

/-/ Stanisław Ładziak 

Wójt Gminy Paprotnia 

 

 

 

 

 

 

Paprotnia, 29.05.2018r. 


