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Wieczfnia Koscielna, dnia 18 lute10 2019 roku 
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Sprawozdanie : realizacji Programu Wspolpracy Gminy Wieczfnia Kofcielna z 

organizacjami:pozarz~dowymi oraz pozostalymi podmiotami prowad~cymi 

I 
I 

. dzialalnosc pozytku publicznego za rok 2018 : 
I 

! 
Zgodnie z za . sami art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalno*ci pozytku 

I 
publicznego i 0 wolo tariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfni, Koscielna 

zobowi"tZany jest prz ,dlozyc nie poiniej niz do dnia 31 maja kai:dego roku, organowi stahowi(j.cemu 

jednostki samofZ(j.d· terytorialnego oraz opublikowac w Biuletynie Informacji ~ublicznej, 
sprawozdanie z realiz 'cji programu wspolpracy za rok poprzedni. I 

Roczny Progr Wspolpracy Gminy Wieczfnia Koscielna z organizacjami po 

oraz pozostalymi po iotami prowadz(j.cymi dzialalnosc pozytku pUblicznego na rok 

listopadaprzyjyty przez Rady miny Wieczfnia Koscielna Uchwal(j. XXIIIIl63/20 17 z dnia 

2017 roku. 

Projekt u Wspolpracy zostal poddany konsultacjom na podstawie zFz(j.dzenia 

Nr 46/2017 Wojta iny Wieczfnia Koscielna z dnia 6 wrzeSnia 2017 roku ~ sprawie 
I 

prz~~rowadzenia k~n ~lta~ji dotycz(j.cych .pr~jektu ~,Pro~amu WSPolpra~y ~miny, Fieczfnia 

Kosclelna z organlz cJaml pozarzq,dowyml 1 podmlotaml prowadzq,cyml dztalalnost pozytku 

publicznego na rok 018". Zarzq.dzenie zostalo opublikowane na stronie intemeto~j Gminy 

Wieczfnia Koscielna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablic~ ogloszeii 

w Urzydzie Gminy Wi czfnia Koscielna. I 
Konsultacje prz prowadzono w terminie od dnia 18 wrzeSnia 20 17 roku do dnia 9 p4dziernika 

2017 roku. W trakcie p izeprowadzonych konsultacji nie wplynyly zadne uwagi, opinie ani ~OPozyCje 
zmiany Programu w 61pracy ze stron organizacji pOzafZ(j.dowych oraz innych Pfdmiotow 

dzialaj(j.cych w sferze p zytku publicznego. i 
Glownym cele : Programu wspolpracy Gminy Wieczfnia Koscielna z organizacj ami +yl wzrost 

aktywnosci spolecznos i lokalnych. Celami szczegolowymi programu byly: I 
I 

1. Budowanie spoleczeiistwa obywatelskiego, poprzez umacmanle jpoczucia 

odpowiedzi Inosci za wspolnoty lokaln(j., swoje otoczenie oraz tradycjy; ! 
2. Zwiykszani: udzialu mieszkaiicow w rozwi"tZywaniu lokalnych problemow; 



3. 	 Wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne organizacji oraz poprawa jakosci 

i efektywnosci swiadczenia uslug publicznych, a takze pelniejsze zaspokajanie potrzeb 

spolecznych. 

W roku 2018 priorytetowe obszary wsp6lpracy obejmowaly sfery zadaii pUblicznych 

z zakresu: 

1. 	 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji tj.: krzewienie 

kultury fizycznej wsr6d dzieci i mlodziezy; organizowanie rajd6w rowerowych; 

upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wsr6d emeryt6w i rencist6w, a takze 

zapewnienie im aktywnych fonn spydzania wolnego czasu oraz organizowanie imprez 

rekreacyjnych. 

2. 	 Ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu zycia poprzez: 

prowadzenie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej; dzialalnosc na rzecz os6b 

niepelnosprawnych, w tym dzialania integracyjne. 

3. 	 POrzlldku i bezpieczenstwa pUblicznego poprzez: wSpteranle Ochotniczych StraZY 

Pozamych; szkolenie mlodziezowych drui:yn pozamiczych; zapewnienie bezpieczenstwa 

podczas imprez masowych. 

4. 	 Upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej oraz pielygnowanie 

5. 	 i rozw6j swiadomosci narodowej i kulturowej poprzez: upamiytnianie miejsc pamiyci 

narodowej; organizowanie imprez lokalnych maj~cych na celu przekazywanie 

miejscowych obyczaj6w; dbalosc 0 zachowanie i wzbogacenie miejscowych zbior6w 

kulturalnych; organizowanie dozynek gminno - parafialnych; upowszechnianie wiedzy 

o dziejach i kulturze naszego regionu. 

6. 	 Ekol0 gii, ochrony przyrody i srodowiska poprzez: edukacjy ekologiczn~ wsr6d dzieci 

i mlodziezy, upowszechnienie dobrych wzor6w, prowadzenie akcji "Sprz~tanie SWiata"; 

upowszechnianie zagadnien ksztaltowania i ochrony srodowiska. 

7. 	 Organizacji wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy poprzez: 

organizowanie zajyc dla dzieci i mlodziezy w czasie po zajyciach szkolnych i wolnym 

od szkoly, gl6wnie w okresie ferii i wakacji. 

8. 	 Pomocy spolecznej, w tym dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych w wieku 

emerytalnym, poprzez pomoc osobom starszym i samotnym. 

Na wsparcie zadaii publicznych realizowanych przez organizacje pozar~dowe oraz podmioty, 

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci poZytku pUblicznego 

i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), w budzecie Gminy Wieczfnia Koscielna na rok 

2018 przeznaczono kwoty 10 000,00 zl. 



I 

\\'sp61praca :l11iny Wieczfnia Koscie!na Z organizacjami opierala siy na zasadac1. zaPis.anYCh 

\y art. 5 ust. 3 usta\\. " tj,: pomocniczosci, suwerennosci stron, parlnerstwa, efektywnosr, uczciwej 

konkurencji i jawnos . i. ~~ 
W roku 201 . W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna nie oglosil otwartego ko ursu ofert 

na realizaejy zadania pUblicznego. Organizacje pozarzq,dowe nie zlozyly r6wniez zadn . oferty na 

realizaejy zadania pu lieznego z wlasnej iniejatywy. I 
Gmina Wiee fnia Koseielna w roku 2018 nieodplatnie udostypniala po ieszezenia 

orgamzaCJom pozarz owym dzialajl:}.eym na terenie gminy, tj. Stowarzyszeniu Rozwoju i Promoeji 

Gminy Wieezfnia K scielna "Nasza Gmina" oraz Kolu Gospodyn Wiejskieh na p wadzenie 

dzialalnosei statuto we . 
I 

Organizaeje zarzl:!dowe wsp6lpraeowaly oraz aktywnie uezestniezyly w trganizaeji 

wydarzeii kulturalnyc takich jak dozynki gminno ~ parafialne, akcja "Cala Wieczfnia ezyta~zieciom" 

oraz warsztaty kulina e z Kolem Gospodyii Wiejskieh w Wieezfni Koseielnej zorgrnizowane 

w ezasie trwania ferii imowyeh. t: 

W roku 2018 p zekazano kwoty w wysokosei 75000,00 z1., Gminnemu Ludowem Klubowi 

Sportowemu "Wieezfi ianka" Wieezfnia KoscieIna, w eelu wspierania rozwoju sport w roku 

2018, zgodnie z Ueh alq, Nr XX/154/20 13 Rady Gminy Wieezfnia Koseielna z dnia 127 marca 

2013 roku w sprawi okreslenia warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu Prztz Gminy 
Wieezfnia Koseielna. I 
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