
Sprawozdanie    z   realizacji    Programu   Współpracy   Gminy   Dzwola   

 z   Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi  

Działalność Pożytku Publicznego za 2018 r. 

Wstęp 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2018 r.  
450 z późn. zm.) w celu podsumowania realizacji Programu Współpracy Gminy Dzwola z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego w 2018 r. Powyższy program przyjęty został Uchwałą Rady Gminy  Dzwola 
XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku. 

Sprawozdanie to zostanie przekazane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jego 
pełnej treści na stronie internetowej Gminy Dzwola pod adresem: 
http://www.dzwola.eurzad.eu/ w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzwola pod 
adresem:  http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy informacyjnej w budynku 
Urzędu Gminy Dzwola. Ponadto zostanie ono zaprezentowane na Sesji Rady Gminy  
w Dzwoli w dniu 31 maja 2019 roku. 

Cel programu 

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami 
Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków do zwiększania aktywności 
społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 
Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań 
publicznych. Na 2018 rok na realizację zadań publicznych przeznaczono 140.000,00 złotych. 

1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

1. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek 
Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2018”.   

2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

1. „Piłka nożna dla pokoleń”. 

2. „Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród 
młodzieży gminy Dzwola w tenisie stołowym i lekkiej atletyce, prowadzenie 
szkolenia sportowego, udział w różnych konkursach sportowych oraz udział w 
zawodach sportowych od szczebla gminnego do ogólnopolskiego”. 

Realizacja Programu 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Programem Współpracy 
Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku  Publicznego  w 2018 r. w minionym roku przeprowadzono dwa 
otwarte konkursy ofert w którym powołana przez Wójta Gminy Dzwola Komisja 
Konkursowa wybrała podmioty mające realizować zadania publiczne.  

KONKURS OFERT nr 1 

W dniu 7 grudnia 2017 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. 
zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań w zakresie 
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Dzwola do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju w roku 
2018”.  Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości 4.000,00 
złotych . 

W powyższym konkursie złożono 1 ofertę, 

http://www.bip.lublin.pl/dzwola/%20%20jak


1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło 
Terenowe w Biłgoraju. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego w Biłgoraju w roku 2018” na kwotę 4.000,00 złotych; 

Przyznana dotacja 4.000,00 złotych; 

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotacje .  

Całkowity koszt udzielonej dotacji w ramach tego konkursu wyniósł 4.000,00 złotych;  

    Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 4.000,00 zł. 
 

KONKURS OFERT nr 2 

W dniu 16 stycznia 2018 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań przeznaczono ze 
środków budżetu kwotę w wysokości  135 000,00 zł. 

W powyższym konkursie złożono 2 oferty, 

1) UKS Spartakus Dzwola na realizację zadania:  „Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej ” na kwotę 35.013,00 złotych; 

Przyznana dotacja 25 000,00 złotych 

2) Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień na realizację zadania:  „Wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę 105.000,00 złotych; 

Przyznana dotacja 105.000,00 złotych 

Oferty spełniły wymogi formalne i uzyskały dotacje. Całkowity koszt udzielonej dotacji w 
ramach tego konkursu wyniósł 105 000,00zł. 

Oba podmioty wykorzystały dotację w całości tj: 

1. UKS Spartakus Dzwola kwotę 25.000,- zł; 

2. Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień kwotę 105,000,- zł; 

 

Informacje dodatkowe 

       Na podstawie art. 5 ust. 5 wspomnianej ustawy po przeprowadzeniu w dniach 
10.10.2017 - 20.10.2017 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi 
działającymi na terenie Gminy Dzwola podjęte został Uchwała Rady Gminy  Dzwola 
XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2018 r.   

 W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy na 
dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2018. Łączny koszt realizacji wyniósł 
134.000,00 zł. 

       Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie udzielone przez 
Gminę Dzwola wraz z informacją o wysokości środków przedstawia załącznik nr 1 do 
niniejszego   sprawozdania.                                                         

 

                                                                                          Wójt Gminy Dzwola 

                                                                   Wiesław Dyjach 
 Sporządził: Tomasz Świś 

 



          Zał. nr 1 

 

 Wykaz organizacji , które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola. 

 

LP. Nazwa 

Organizacji 

pozarządowej  

Wnioskowana 

dotacja 

Udzielona 

dotacja 

Wykorzystana 

dotacja 

Środki 

zwrócone 

do 

budżetu 

gminy 

Koszt 

całkowity 

Z tego 

finansowany 

z dotacji 

Z tego 

finansowany ze 

środków 

własnych 

UWAGI 

1 Ludowy 

Klub 

sportowy 

Iskra 

Krzemień 

105.000,00 105.000,00 105.000,00 0 105.000,00 105.000,00 0 - 

2 Uczniowski 

Klub 

sportowy 

Spartakus 

Dzwola 

35.013,00 25.000,00 25.000,00 0 25.000,00 25.000,00 0 - 

3 Stowarzysze-

nie Pomocy 

Dzieciom 

niepełnospra

wnym „Krok 

za Krokiem „ 

w Zamościu 

Koło 

Terenowe w 

Biłgoraju 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 4.000,00 4.000,00 0 - 

- - - - - Razem 134.000,00 

zł. 

134.000,00 zł. - - 

 

 

 

 


