
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Przeworno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012 
 
 
Przyjęty Uchwałą Nr   XI/55/11  Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2011 r. „Program 
współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2012” określił zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania m.in. z zakresu wpierania osób 
niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami, z obszaru upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, z 
zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
W  minionym 2012 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Realizowane w tym trybie zadania obejmowały 
-  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz  
-  prowadzenia odłowów i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Przeworno. 
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Przeworno na wspieranie zadań publicznych 
zleconych 5 organizacjom pozarządowym w 2012 r. wyniosła 109 950,00 zł. 
Były to podmioty : 
 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. 
Brzegowej – 10 000,00 zł / z zakresu ekologii i ochrony zwierząt/ 

2. Uczniowski Klub Sportowy KARNKÓW – 23 850,00 zł /Upowszechnianie kultury 
fizycznej na terenie Gminy Przeworno i dla jej mieszkańców w 2012 r./ 

3. Ludowy Klub Sportowy „OGNISKO” Przeworno – 35 450,00 zł/ Upowszechnianie 
kultury fizycznej na terenie Gminy Przeworno i dla jej mieszkańców w 2012 r./ 

4. Ludowy Klub Sportowy „VIKTORIA” Sarby – 16 800,00 zł / Upowszechnianie kultury 
fizycznej na terenie Gminy Przeworno i dla jej mieszkańców w 2012 r./ 

5. Klub Sportowy „KWARCYT” Jegłowa – 23 850,00 zł / Upowszechnianie kultury 
fizycznej na terenie Gminy Przeworno i dla jej mieszkańców w 2012 r./ 
 

Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji                    
w łącznej wysokości 109 950,00 zł. Żadna z w/w organizacji nie zwracała do budżetu gminy 
środków pochodzących z dotacji.  Wszystkie organizacje, którym przyznana została dotacja, 
wykorzystały ją i rozliczyły zgodnie z parametrami wskazanymi w ogłoszeniach otwartego 
konkursu ofert.  
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego korzystały z lokali                                     
i nieruchomości komunalnych. W dyspozycji organizacji – klubów sportowych znajdowały się 
2 lokale oraz 4 boiska. 
Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi polegała na: 
- wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 
zadaniach, w szczególności przez publikowanie informacji na stronach internetowych gminy, 
w tym informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane wraz z podaniem 
wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację oraz o ogłaszanych 
konkursach ofert; 



 
Ponadto Gmina Przeworno pomagała w udostępnianiu niezbędnych formularzy i udzielaniem 
konsultacji w kwestii prawidłowego wypełnienia. 
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, 
partnerstwa, efektywności i jawności. 
 


