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Skołyszyn, 20 stycznia 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKOŁYSZYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2021 ROKU
Gmina Skołyszyn od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.
Corocznie podejmowana jest przez Radę Gminy Skołyszyn uchwała określająca
zasady współpracy oraz listę zadań publicznych, na które można uzyskać dotację.
Uchwała Nr XXXIII/217/20 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy
Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” został podjęta w dniu 29 grudnia 2020
roku.
Zarządzeniem Nr 199/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Rocznego

programu

współpracy

Gminy

Skołyszyn

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
przeprowadzone zostały w dniach od 27 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r.
konsultacje

dotyczące

projektu

wyżej

wymienionej

uchwały.

W wyniku

przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego
projektu.
Na realizację zadań publicznych objętych programem obowiązującym od dnia
1 stycznia 2020 r do dnia 31 grudnia 2020 r. prognozowano kwotę w łącznej
wysokości 304 255,00 zł.

Szczegółowe

zestawienieprzyznanych

dotacji

na

wspieranie

realizacji

zadań

publicznych przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1.

2.

3.

Razem

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu
dotowanego

Realizacja usług opiekuńczych od
dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
obejmujących usługi opiekuńcze nad
sposobami, które z powodu wieku,
choroby wymagają pomocy innych
osób, zamieszkałych na terenie
Gminy Skołyszyn w miejscu ich
zamieszkania.

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ
CHORYCH
DŁUGOTRWALE
UNIERUCHOMIONYCH
„NIEBIESKI PARASOL”

Tworzenie warunków do uprawiania
sportu przez członków klubu,
uczestniczenie
w
imprezach
sportowych na terenie samorządu
i poza nim, stałe podnoszenie
poziomu sportowego, zarządzanie
posiadanymi
obiektami
i urządzeniami sportowymi w 2021
roku.
Tworzenie warunków do uprawiania
sportu przez członków klubu,
uczestniczenie
w
imprezach
sportowych na terenie samorządu
i poza nim, stałe podnoszenie
poziomu sportowego, zarządzanie
posiadanymi
obiektami
i urządzeniami sportowymi w 2021
roku.

Ludowy Klub Sportowy
w Skołyszynie

Przyznana kwota dotacji
(zł)
Przyznana dotacja: 304 255,00
Przekazana dotacja: 266 000,00
(Umowa Nr 381/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.)
70 000,00
(Umowa dotacji Nr 39/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.)

Ludowy Klub Sportowy
„Standart” w Święcanach

40 000,00
(Umowa dotacji Nr 40/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.)

Przyznana dotacja: 414 255,00
Przekazana dotacja: 376 000,00

