SPRAWOZDA}IIE
z,

rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi za

rok 2019.

Niniejszym przedkładam sprawozdanie

z

realizacji rocznego programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi za rok 2019, które zgodnię z art.5a ust. 3 ustawy o działalnościpożytku
publicznego i wolontariacienaleĘ ptzedłoĘó Radzie Miejskiej do dnia 30 maja 2020 roku oraz ogłosió w
Biuletynie Informacj i publicznej .

w

2019 r. założenia programowe zostaĘ zrea|izowane w naĘpującym zakresie:

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie nr l ,,Upowszechnianie kultury fizycmej dorosłych na
terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji zajęó, szkolenia i udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwezwiązki spottowe'' podpisano rrmowy z
następuj ącymi podmiotami

1.

2.
3.

:

Z Miejsko-Gminnyn Klubem Spońowym,'GÓRNIK'' w Węglińcu nazadanie pn.: ,,Piłka noźma
w Węglińcu''. Wysokośó przyntanych środków publicarych na20l9r. _ 18 200,00 zł;
Z Klubem Sportowym ,,vIcToRIA'' w Ruszowie na zadanie pn.: ,, Piłka nożna w Ruszowieo'.
Wysokośó przyznanych środków publicznych na20I9r. _ 56 600,00 zł;
Z Klubem Sportowym ,,PIAST'' w Czerwonej Wodzie na zadanie pn.: ,,Zajęcia sportowe dla
dorosĘch mieszkańców Czerwonej Wody''. Wysokośó przyznafrych środków publicznych na
20l9r. - 15 200,00 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie nr 2 ,,Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i
młodzieĘ na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzęz wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz
udział we wspołzawodnictwie sportowym organizowanym przez właścivłezłłiązkii organizacje
spottowe.'' podpisano umowy z naĘpującymi podmiotami :

1. Z

Uczniowskim Klubem Sportowym ,,MIKRO'' Ruszów z siedzibą w Ruszowie na rcalizację
zadantapn. ,,Piłka nonla orlików w Ruszowie''. Wysokość, przyznanych środków publicznych na

2.
3.
4.

20I9r._ l700,00 zł

Z Klubem Sportowym ,,VlcToRlA" w Ruszowie na zadanie pn.: ,, Piłka nożna juniorów w
Ruszowie". Wysokośćprzyznanych środków publicznych na 2019r. - 5 200,00 zł
Z Klubem Sportowym,,PlAsT" w Czenłonej Wodzie na zadanie pn.:,,Zajęcia sportowe dla
młodzieży w Czerwonej Wodzie". Wysokośćprzyznanych środków publicznych na 2019r.

-

1 700,00 zł.
Z Uczniowskim Klubąn Sportowylrr ,,JASTRZĘBIE'' Ruszów z siedzibą w Ruszowie na realizację
zadatia pn. ,,Piłką nożna trampkarzy w Ruszowie''. Wysokośó przyznanych środków publicznych
na 20l9r. - 6 900,00 zł.

5. Z
6.

'
7.

Uczniowskim Klubem Sportowym ,,MIKRO' Ruszów

z

siedzibą w Ruszowie na realizację

w Ruszowie''. Wysokośó przynlanych środków publicznych na2019r.
zadarua pn.
',Unihokej
- 3 200,00 zł;
Z Uczniowskim Klubem Sportowym ooMIKRoor Ruszów z siedzibąw Ruszbwie na realizację

zadarua pn. ,,Piłka noŻna młodzików w Ruszowie''. Wysokośó przymanych środków publicznych
na20I9r. _=6200,00zł
Z Uczniowskim Klubem Sportowym ,MKRO" Ruszów z siedzibą w Ruszowie na realizację
zadaria pn. ,,Piłka nożna żaków w Ruszowie''. Wysokośó przymanych środków publicźnych na

201'9r.

_l700,00zł

8. Z Klubem

Sportowym ,,ORLIKI''Węgliniec z siedzibą w Węglińcu narealizację zadania pn.''
Zajęciataneczno _ ruchowe,,Aktywny Maluch'o. Wysokośó ptzyznanych środków publicznych na
20I9r. - l700,00 zł.

*.

9.

Z Klubem Sportowym,,oRLIK['o Węgliniec zsiedzibąw Węglińcu narealizacjęzadaniapn."
Prowadzenie zajęó z grupami dziecięcymi i młodzieŻowymi w piłce nożnej w Węglińcu - orliki''.
Wysokość przyznanych środków publicznych na20l9r. - l0 000'00 zł.
10. Z Klubem Spońowym ,,ORLIKI'' Węgliniec z siedzibąw Węglińcu narealizację zadaniapn.'o
Prowadzenie zajęó z grupatni dziecięcymi imłodzięŻowymi w piłce nożnej w Węglińcu Młodziki''. Wysokośćprzynnnych środków publicznych na20l9r. - 12 300,00 zł.
1 1 . Z Klubem Sportowym ,,ORLIKI'' Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na rcalizację zadania pn."
Prowadzenie zajęć z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi w piłce nożnej w Węglińcu - Żaki-.
Wysokośó przyznanych środków publicznych naŻ0l9r. - 10 000,00 zł.
12.

Sportow1mr ,,GÓRNIK'' Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na
realizację zadania pn. ,,Piłka nożna juniorów, orlików, młodzików w Węglińcu''. Wysokośó
przynlanych środków publicznych na2019r. - l1 900,00 zł.

Z MiĄsko-Gminnym Klubem

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie ,,Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy
i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia' ttdziaŁu we współzawodnictwie sportowym,

organizacji zawodów, imprez i ajęć popularyzujących lekkoatleĘkę, turystykę
upowszechniania kultury fltycznej" podpisano umowy z następującymi podmiotami:

1.

2.
3.

i

pozostałe formy

ZUczniowskim Klubem Sportowym ,,OLIMPIA" przy Gimnazjum w Węglińcu z siedzibą w
Węglińcu na realizację zadaniapn. ,,Lekkoatletyka bezograniczeń wiekowych orazgry zespołowe
dla uczniów (młodzików i juniorów) w Węglińcu''. Wysokośćprzymanych środków publicznych
rc20l9r. - 22 800,00 zł.
ZUcmiowskim Klubem Sportowym ,,START' z siedzibą w Ruszowie narealizację zadaniapn.
,,Zespołowe gry sportowe bez ograniczeń wiekowychoraz lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży w
Ruszowie''. Wysokośó przymanych środków publicznych na2019r. - 9 500,00 zł.
Z Klubem Sportowym ,,oRLfKI'' Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realtzację zadania pn.
Prowadzenie za;jęć; z elementami fitness dla dorosłych''. Wysokośćprzyznanych środków
publicznych na20l9t.

-

3 700,00 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje
pozarządowe w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa r. podpisano umowy z
następującymi pod miotam i:

a)

Na realizację zadania nr 1

-,,

Pomoc społeczna

-

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

seniorórł/'
7e Stowarzyszeniem Seniorzy Gminy Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację
zadania pn. ,, Aktywny Seniol",. Wysokośćprzyznanych środków publicznych na 2019r

o
o

o

a)

000,00 zł
Ze Stowarzyszeniem Seniorzy Gminy Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację
zadania pn. ,, Wycieczka kulturoznawczo - historyczna do Warszawy". Wysokość
przyznanych środków publicznych na 2019r - 500,00 zł
Z Lokalną Grupą Historyczną z siedzibą w Ruszowie na realizacje zadania pn."
Prowadzenie Klubu Seniora w Ruszowie" Wysokośćprzyzn'anych środków
publicznych na 2019r - 25oo,00 zł (Po rozliczeniu nastąpił zwrot kwoty 66,55 zł
pobranej w nadmiarze na konto urzędu)
-5

Na realizację zadania nr 2 -,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz
''
rozwój świadomościnarodowejikulturowej"

o

Z

Stowarzyszeniem ,,Kresy w Pamięci"

z siedzibą w

Węglińcu na realizację zadania pn.

,,Upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomościnarodowej

i

kulturowej" Kresów Wschodnich". Wysokość przyznanych środków publicznych na
20L9r. wynosi- 7 500,00 zł (Po rozliczeniu nastąpił zwrot kwoty 7 000,08 zł pobranej
w nadmiarze na konto

urzędu)

:

W wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2019 roku

przez

organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec podpisano
umowę z następującym podmiotem:

.

Ze Stowarzyszeniem,,Klub jeździecki Brawura" z siedzibą w Kościelnej Wsi na realizację

zadania pn. ,,Upowszechnianie turystyki konnej na terenie gminy Węgliniec" Wysokość
przyznanych środków publicznych na 2019r. wynosi - 5 000,00 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2019 roku przez
organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku podpisano umowy z
następującymi pod

o
o

m iota

mi:

7e Stowarzyszeniem Seniorzy Gminy Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację
zada nia pn.,,G im nastyka d la Seniorów". Wysokośćprzyzna nych środ ków

publicznych na 2019r. - 7 000,00 zł
Z Klubem Sportowym ,,oRLlKl" Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację zadania
pn. ,,Profilaktyka zdrowotna kobiet 50 plus. Terapia naturalna ruchem". Wysokość

przyznanych środków publicznych na 2019r. wynosi 1 600,00 zł.

Na realizacje zadania -,,Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez powierzenie organizacji imprez
sportowo - rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej ,,święto
Grzybów" w 2019 roku" podpisano umowę z Klubem Sportowym ,,oRLlKl' Węgliniec z siedzibą w
Węglińcu na realizację zadania pn. ,,Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez powierzenie organizacji
imprez sportowo - rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej
,,święto Grzybó#' w 2019 roku". Wysokośćprzyznanych środków publicznych na 2019r. - L2oo,oo zl.
Ponadto zawarto umowę na realizację zadań publicznych wynikających z art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolonta riacie z następującymi podmiotam i:

o
o
C
o
o
'

Z Klubem Sportowym KoRlo TAEKWONO z siedzibą w Ruszowie na realizację zadania pn.
,,organizacja wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski w kickboxingu formuła Low-Kic w
Nowym Targu" Wysokośćprzyznanych środków publicznych - 500,00 zł.
Z Klubem Sportowym KoRlo TAEKWONO z siedzibą w Ruszowie na realizację zadania pn.
,,organizac1a wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski w kickboxingu formuła K-1 w Sanoku"

Wysokośćprzyznanych środków publicznych - 500,00 zł.
ZUczniowskim Klubem Sportowym oLlMPlA z siedzibą w Węglińcu na realizację zadania pn.
,,organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i mlodzieży w okresie wakacji"
Wysokośćprzyznanych środków publicznych _ 1 000,00 zł.
Z Uczniowskim Klubem Sportowym START z siedzibą w Ruszowie na realizację zadania pn.
,,organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży ągminy Węgliniec"
Wysokośćprzyznanych środków publicznych;1 000,00 zł.
Z Klubem Sportowym,,PlAsr w Czerwonej Wodzie na zadanie pn.:,,Zajęcia sportowe W
Czerwonej,Wodzie". Wysokośćprzyznanych środków publicznych - 4 000,00 zł.

Wszystkie organizacje pozarządowe złożyłysprawozdania w wyznaczonym terminie.
Sporządził: M irosław Matuszewski

.!**

