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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznym i o wolontariacie za 2016 r. 

 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy 

przekłada do 31 maja każdego roku, organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. 

zm.) Rada Gminy uchwałą Nr XIII/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. oraz uchwałą Nr 

XVII/93/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.  uchwaliła program współpracy na 2016 rok 

Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

 

Współpraca Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) obejmowała zlecenie realizacji 

zadania publicznego poprzez jego wspieranie finansowe w formie dotacji. 

Gmina Piszczac na realizację programu w roku budżetowym 2016 przeznaczyła 

środki finansowe w wysokości 145 000,00 złotych. 

Dnia 11 lutego 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. 

zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w Gminie Piszczac. Zakres konkursu 

obejmował realizację zadań polegających na organizacji zawodów sportowych i szkolenie 
zawodników na terenie gminy Piszczac, w tym: 
- organizacja turniejów sportowych, w tym piłki nożnej oraz innych rozgrywek, 
- popularyzacja zajęć, zawodów sportowych i imprez o charakterze masowym, 
- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w gminie, 
- prowadzenie zajęć i zawodów sportowych w ramach sekcji tenisa stołowego, 
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego  
   i psychicznego, 
- prowadzenie zajęć treningowych, 
- prowadzenie rozgrywek IV ligowych zespołów działających na terenie gm.   
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Piszczac  zgodnie z terminarzem, 
- przeprowadzenie imprezy rozgrywek piłki nożnej pn. „Memoriał Kapysia”. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy w Piszczacu wpłynęła jedna 
oferta, złożona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Lutnia”. Oferta spełniała wymogi 
formalne. Dnia 18 marca 2016 r. podpisana została umowa na realizacje zadania publicznego 
pod nazwą „ Organizacja zawodów sportowych i szkolenia zawodników na terenie gminy 
Piszczac w roku 2016”. Wartość dotacji wynosiła 145 000,00 zł. Przyznana dotacja została 
wykorzystana w 100 %. Dofinansowanie wpłynęło na możliwość prowadzenia treningów  
w 6 grupach wiekowych. W treningach łącznie uczestniczyło ok. 138 zawodników. 
Zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej 
oraz Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Dotacja umożliwiła organizację 
turniejów sportowych o zasięgu gminnym i międzynarodowym. Został przeprowadzony 
XXXI Memoriał im. Mariana Kapysia i I Memoriał Krzysztofa Dawidziuka.   
 

 

 

 


