
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa  

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2018 rok. 

 
 Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,   

z późn. zm.) organ wykonawczy gminy przedstawia sprawozdanie z realizacji  

w danym roku  Programu  współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego za rok 2018. 

 

Program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego przyjęto Uchwałą Nr XXIV/257/2017 Rady Gminy Widuchowa  

z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa  

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.  

 Program był realizowany z podmiotami programu na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Głównym celem współpracy jest kształtowanie partnerstwa pomiędzy Gminą 
a działającymi na rzecz jej mieszkańców organizacjami. 

W 2018 r. na realizację zadań publicznych objętych programem zaplanowana była 

kwota w wysokości 115.000,00 zł. 

Realizując program, udzielono dotacji na realizację zadań publicznych  

na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszony został jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Gminy Widuchowa. Konkurs został ogłoszony zgodnie z zarządzeniem  

Nr 469/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Konkurs dotyczył zadań w zakresu kultury fizycznej  

z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji  

dla stowarzyszeń. Po przeprowadzeniu konkursu, komisja konkursowa dokonała oceny ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Widuchowa. 

Wpłynęły 4 prawidłowo złożone oferty - wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie  

i komisja zaproponowała przyznanie dofinansowania we wnioskowanej wysokości. 

 

 

  

 

L.

p. 

 

Nazwa zadania 

 

Nazwa  oferenta 

 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

-zł- 

 

Wysokość 
wykorzysta

nej dotacji 

-zł- 

 

1. 
Sport jest dobry na wszystko- 

także w Czarnówku 

 

KS „Czarni 

Czarnówko”  

Czarnówko 

74-120 Widuchowa 

 

23 000,00 22 997,60 

 

2. 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w 

miejscowości Krzywin  

LUKS Krzywin 

ul. Widuchowska 13 

74-121 Krzywin 

23 000,00 23 000,00 



3. Sport drogą do lepszego  

w Widuchowej 

 

KS „Łabędź” 

Widuchowa 

ul. Tatrzańska 11a 

74-120 Widuchowa 

 

46 000,00 46 000,00 

4. Piłka nożna  naszą pasją Uczniowski Klub 

Sportowy Pro-Team 

Żarczyn 

Żarczyn 39b 

74-121 Krzywin 

23.000,00 11 610,07 

 

 
 

RAZEM 

  

115.000,00 

 

103 607,67 

 
 

Bardzo istotna była również współpraca z organizacjami polegająca na wsparciu 

organizowanych przez nie przedsięwzięć takich jak:   

- turnieje sportowe, 

- rajdy rowerowe, 

- spotkania z osobami niepełnosprawnymi, 

- imprezy kulturalne służące poprawie jakości życia mieszkańców,    

- prezentacja działalności organizacji podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy, 

np. podczas Jarmarku Widuchowskiego, Dożynek Gminnych. 

Umieszczano także informacje o działaniach organizacji na stronie internetowej Gminy 

Widuchowa, jak również informowano o możliwościach pozyskiwania środków  

na działalność. 
 

Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do większej aktywności obywateli na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Kwiatkowska 

 

 

 

 

 
 

 


