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SPRAWOZDANIE 
 

z realizacji uchwały Nr XXXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie 
z dnia 28 października 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy 
Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej uchwałą 
Nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2016 r. 
 
 
Wysoka Rado! 

Wypełniając obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji w 2017 roku 
Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, niniejszym przedkładam je Wysokiej Radzie. 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie zobowiązała organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
do uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

Począwszy od 2004 roku, Rada Miejska w Szprotawie uchwala corocznie 
program współpracy z podmiotami trzeciego sektora, w którym określa m.in. zasady  
i formy współpracy oraz wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę dla 
władz gminy do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości 
samorządu lokalnego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 
Uchwała Nr XXXIII/215/2016, podjęta na sesji RM w dniu 28.10.2016 r., jako 

wynik kilkunastoletnich doświadczeń, ustaliła na rok 2017 Program współpracy  
o charakterze: 

1) finansowym – polegający na: 
− powierzeniu organizacjom wykonania zadania publicznego wraz  

z udzieleniem dotacji na jego realizację lub 
− wspieraniu wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji,  
2) pozafinansowym – oparty m.in. na bieżącej wymianie informacji pomiędzy 

przedstawicielami samorządu a sektorem pozarządowym (w tym 
organizowania spotkań, udzielania informacji w związku z ogłaszanymi 
konkursami, konsultowania z organizacjami aktów prawa miejscowego). 

 
W ramach uchwalonego Programu w 2017 roku ogłoszone zostały 

otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Szprotawa, na realizację zadań 
publicznych:  
 

I. W zakresie edukacji i kultury fizycznej – Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych: 
 

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  
 
Konkurs ogłoszony w dniu 07.02.2017 r. na mocy Zarządzenia Nr 0050/13/2017 
Burmistrza Szprotawy. Na realizację zadań przeznaczona została kwota 200.000 zł.  
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Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w zakresie: piłka nożna – miejscowość 
Szprotawa, piłka nożna – miejscowość Siecieborzyce, piłka nożna –  miejscowość 
Leszno Górne, piłka nożna –  miejscowość Witków, piłka nożna – miejscowość 
Dzikowice,  koszykówka – miejscowość Szprotawa, lekkoatletyka, tenis stołowy - 
miejscowość Szprotawa, siatkówka – miejscowość Szprotawa, wędkarstwo – gmina 
Szprotawa. 
 
Do konkursu zgłoszono 11 ofert. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie. 
W okresie trwania zadania Wydział EK udzielał porad w sprawie prawidłowego 
wykorzystania środków na zadanie, do których organizacje przystąpiły oraz 
zapoznawał z nowymi wzorami dokumentów, które w tej chwili obowiązują przy 
procedurze zadania publicznego. 
Środki na poszczególne zadania zostały podzielone w następujący sposób:  
 

Nazwa organizacji Przyznana 
dotacja 

Wykorzystanie  
dotacji 

Liczba 
uczestników 

KS Sprotavia 92.000 zł 100% 168 
KS Garbarnia 11.500 zł 100% 68 

KS Szprotavia 22.000 zł 100% 36 
UKS Jedynka 16.000 zł 100% 32 
ULKS Uczniak 24.000 zł 100% 50 
UKS „Witków” 8.500 zł 100% 32 
UKS „Victoria” 8.500 zł 100% 34 
KS „Raptus” 8.500 zł 100% 28 

UKS Akademia 
Piłkarska  Falubaz 

5.000 zł 
100 % 34 

Polski Związek 
Wędkarski 
Koło Szprotawa 

2.000 zł 100% 200 

Polski Związek 
Wędkarski 
Koło Leszno Górne 

2.000 zł 100% 200 

Razem 200.000 zł - 882 
 
 

II. W zakresie ochrony i promocji zdrowia - Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych: 
 

1) Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

 
Konkurs ogłoszony w dniu 7 lutego 2017 r.  na mocy zarządzenia Nr 0050/13/2017 
Burmistrza Szprotawy. Na realizację zadań przeznaczona została kwota 238.200 zł.  
 
Rodzaje realizowanych zadań: 
 
Zadanie 1. Organizacja letniego  wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą  
w rodzinie.  
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Na ww. zadanie przeznaczono kwotę 119.100 zł.  
Środki na ww. zadanie zostały podzielone w następujący sposób: 
 

Nazwa organizacji Przyznana 
dotacja 

Wykorzystana 
kwota  

Liczba 
uczestników 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” 

4.800 zł 
 

4.795,45 zł 
 

 
12 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół „Jesteśmy Aktywni”  

8.770 zł 
8.770 zł 

 
30 

Parafia Rzymsko-Katolicka  
pw. WNMP Parafialny  
Zespół Caritas  w Szprotawie 

9.000 zł 
 

9.000 zł 
30 

Chorągiew Ziemi Lubuskiej  
ZHP Hufiec Szprotawa ZHP 

27.000 zł 27.000 zł 90 

Towarzystwo Przyjaciół  
Dzieci w Wiechlicach 

16.428 zł 16.428 zł 90 

ULKS „Uczniak” w Henrykowie 8.200 zł 8.200 zł 25 
Klub Sportowy „Szprotavia” 14.000 zł 14.000 zł 35 
Klub Sportowy „Sprotavia” 20.902 zł 20.902 zł 60 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół Nr 1 „Od Kopernika do 
Korczaka” w Szprotawie 

10.000 zł 10.000 zł 33 

Razem 119.100 zł 119.095,45 zł 405 
 
Zadanie 2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz 
przemocą w rodzinie.  
 
Na ww. zadanie przeznaczono kwotę 119.100 zł. 
Środki na ww. zadanie zostały podzielone w następujący sposób: 
 

Nazwa organizacji Przyznana 
dotacja 

Wykorzystana 
kwota 

Liczba 
uczestników 

Parafia Rzymsko-Katolicka  
pw. Wniebowzięcia NMP Parafialny 
Zespół Caritas w Szprotawie 

18.334 zł 18.334 zł 30  

Parafia Rzymsko-Katolicka  
pw. św. Andrzeja Parafialny Zespół 
Caritas 

12.222 zł 12.222 zł 20  

Towarzystwo Przyjaciół  
Dzieci w Wiechlicach 

61.943 zł 
 

61.942,44 zł 
 

90  

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Podaruj Radość” 

26.601 zł 26.544,98 zł 
 

65  

Razem 119.100 zł 119.043,42 zł 205 
 
Łącznie do konkursu organizacje pozarządowe zgłosiły 14 ofert, wszystkie 
rozpatrzone pozytywnie. 
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2) Nazwa zadania: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
sprawowana w formie żłobka. 
 

Konkurs ogłoszony w dniu 29.11.2016 r. na mocy Zarządzenia Nr 0050/159/2016 
Burmistrza Szprotawy.  
 
Zadanie: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie 
prowadzenia żłobka.  
 
Na ww. zadanie przeznaczono kwotę 261.120 zł dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich” w Nowym Miasteczku.  
 
Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.  
 
Kwota wykorzystanej dotacji to 233.920 zł. 
 

3) Nazwa zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.  
 
1. Konkurs ogłoszony w dniu 20.07.2017 r., na mocy Zarządzenia  

Nr 0050/81/2017 Burmistrza Szprotawy.  
 
Na ww. zadanie przeznaczono łącznie kwotę 6.690 zł. 
 
Zadanie zrealizowane zostało przez Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku,  
w okresie od 1 do 31 października 2017 r.  
Kwota wykorzystanej dotacji to 6.690 zł. 
 
2. Konkurs ogłoszony w dniu 01.09.2017 r., na mocy Zarządzenia  

Nr 0050/99/2017 Burmistrza Szprotawy.  
 
Na ww. zadanie przeznaczono łącznie kwotę 3 310 zł. 
 
Zadanie zrealizowane zostało przez Polski Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Szprotawie, w okresie od 1 do 31 października 2017 r.  
Kwota wykorzystanej dotacji to 3.310  zł. 
 

III. W zakresie pomocy społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Szprotawie 

 
Nazwa zadania: Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach 
oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętej pomocą 
społeczną w roku 2017. 
 
Konkurs otwarty, ogłoszony w dniu 9.12.2016 r., na mocy Zarządzenia Nr 
0050/164/2016 Burmistrza Szprotawy.  
Na ww. zadanie zaplanowano kwotę 450.000,00 zł. 
 
Rodzaj zadania: Zabezpieczanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół                     
i przedszkoli w Gminie Szprotawa, w okresie od 09.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 
zgodnie z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
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W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta – Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej „Winda”, 
która wnioskowała o dotację w kwocie 420.956,34 zł. 
Oferta spełniała warunki określone w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie i była 
poprawna pod względem merytorycznym. Komisja powołana zarządzeniem 
Burmistrza Szprotawy zaopiniowała o przyznaniu dotacji w wysokości 420.956,34 zł.  
 
W dniu 09.01.2017 r. została zawarta umowa na realizację powyższego zadania na 
okres od 09.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
Rachunki, które przedstawiła Lutolska Spółdzielnia Socjalna „Winda” w sprawozdaniu               
z wykonania ww. zadania wyniosły mniej, niż przyznana kwota dotacji, tj. 260.034,80 
zł. 
 
W okresie od dnia 09.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. przygotowano dla dzieci  
i młodzieży spełniającej kryteria programu dożywiania łącznie 41.599 posiłków, w tym 
32.182 posiłki dla dzieci w wieku szkolnym i 9.417 posiłków dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Ilość przygotowanych posiłków wynika z faktur wystawianych na 
koniec każdego miesiąca rozliczeniowego. 
Zakładane cele realizacji zadania publicznego, zostały zrealizowane w całości, tj. 
− pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez 

zapewnienie posiłku w trakcie dnia, 
− wyrównanie szans przebywających w szkołach dzieci, 
− zmniejszenie zagrożenia wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, 
− pomoc osobom pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy poprzez 

organizację zajęć reintegracji społecznej i zawodowej. 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz uchwalonym gminnym programem,  w 2017 roku zadania 
publiczne realizowane były również w TRYBIE POZAKONKURSOWYM:  

 
W zakresie ochrony i promocji zdrowia – Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych 
 

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym - ,,Zgrupowanie szkoleniowe zawodników ULKS Uczniak - 
lekka atletyka.” 
 

Na ww. zadanie przyznano kwotę 3.220 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Uczniak” w Henrykowie.   
 
Zadanie zrealizowane w okresie od 10 listopada do 15 grudnia 2017 r.  
Kwota wykorzystanej dotacji to 3.220 zł. 
 

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym - „Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich”. 
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Na ww. zadanie przyznano kwotę 6.780 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Wiechlicach.   
 
Zadanie zrealizowane w okresie od 6 listopada do 15 grudnia 2017 r.  
Kwota wykorzystanej dotacji to 6.437,89 zł.   
 

 

 
 
W ramach realizacji programu w 2017 roku podjęto szereg działań  
o charakterze pozafinansowym. 
 

I.      Współpraca szprotawskiego samorządu z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Szprotawa.  

 
Ośmioosobowa, szprotawska Rada jest organem konsultacyjnym  

i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego, 
wykonawczego gminy i organizacji pozarządowych. Istnienie Rady ma na celu 
przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego oraz 
wypracowanie standardów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami 
pozarządowymi.  

 
Rok 2017 był pierwszym rokiem działalności RDPP II kadencji. W tym okresie 

Rada obradowała 6 razy: 

• 12.01.2017 – Po analizie przyjętego na I półrocze 2017 roku planu pracy Rady 
Miejskiej w Szprotawie oraz planów komisji RM, po dyskusji podjęta została 
jednomyślnie uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa w I półroczu 2017 roku. Wystosowano 
zaproszenie na kolejne spotkanie, dla kierowników Urzędu Miejskiego  
w Szprotawie oraz koordynatorów projektu rewitalizacji „Magdalenek”. 

• 21.02.2017 – Podczas posiedzenia omówiono m.in. stan realizacji projektu 
rewitalizacji pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru 
Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności 
Społecznej”, w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Informację Radzie 
przedłożył obecny na spotkaniu Zastępca Burmistrza Paweł Chylak. W drugiej  
części spotkania ustalono zasady współpracy, pomiędzy Radą 
a Urzędem Miejskim w Szprotawie, zwłaszcza w kwestii konsultowania 
projektów aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności 
organizacji pozarządowych. W tym celu na spotkanie zaproszeni zostali 
kierownicy wydziałów UM w Szprotawie i jednostek podległych. 

• 21.03.2017 – Na spotkaniu omówiono i zaopiniowano sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2016 roku  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Członkowie rady nie 
zgłosili uwag do sprawozdania. W drugiej części spotkania Przewodnicząca 
Rady odczytała przygotowane pismo, w którym odniosła się do projektu  
i pomysłów wykorzystania dawnego klasztoru „Magdalenek” na Centrum 
Aktywności Społecznej w Szprotawie. Członkowie zagłosowali nad 
przesłaniem tego pisma Burmistrzowi Szprotawy. Zwrócili się w nim  
z wnioskiem o zorganizowanie otwartego spotkania dla organizacji tak, by 
mogły się one wypowiedzieć, co do założeń i realizacji wniosku.  
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• 23.05.2017 – Omówiono zasady realizacji w 2017 roku Budżetu 
Obywatelskiego w Gminie Szprotawa. Z tematem tym Radę zapoznał 
pracownik Wydz. Inwestycyjnego. Przedstawił on zasady i tryb konsultacji 
gminnego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, wynikające z uchwały Nr 
XXXIX/254/2017 RM w Szprotawie. W kontekście tych informacji członkowie 
RDPP uznali, że zaproszą przedstawiciela Wydz. IR ponownie na spotkanie, 
po zakończeniu procedury naboru zadań, by zapoznał on Radę  
z zakwalifikowanymi zadaniami oraz terminami ich realizacji w  roku 2018. 

 W drugiej części spotkania rozmawiano o zasadach wynajmowania    
 organizacjom lokali z zasobu gminy. 
Zagadnienia te omówił zaproszony na spotkanie pracownik SzZN „Chrobry” 
Sp. z o.o. W zakresie wynajmu lokali organizacjom obowiązuje zarządzenie 
Burmistrza Szprotawy z 2008 roku. Najczęściej stosowaną w naszej gminie 
formą jest umowa użyczenia lokalu, na mocy której organizacje nie płacą 
czynszu, muszą jednak pokrywać bieżące koszty eksploatacyjne (opłaty za 
korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków, ogrzewanie, telefony, opłaty za 
śmieci). Organizacje nie mogą samodzielnie dysponować lokalami  
i wynajmować je osobom trzecim, a zwłaszcza partiom politycznym. 
Na pytanie, gdzie w chwili obecnej znajdują się lokale do wynajęcia przez 
organizacje pozarządowe, przedstawiciel spółki wskazał, że najwięcej ich jest 
w budynku przy ul. Krasińskiego. W przyszłości, po wyremontowaniu dawnego 
budynku Magdalenek, wiele szprotawskich organizacji, będzie właśnie tam 
miało swoją siedzibę. 
Rada podsumowując ten punkt uznała, że warto w planie pracy na II półrocze 
zawrzeć działania związane z pozyskaniem kolejnych informacji w tym 
temacie. Rada mogłaby zwrócić się do Burmistrza Szprotawy o przesłanie 
wykazu lokali, które mogą być użytkowane przez trzeci sektor, ze wskazaniem 
zasad wynajmu, wymaganych dokumentów, itp. Informacje te następnie 
mogłyby zostać opublikowane na stronie UM  w Szprotawie. 

• 02.10.2017 – Podjęto uchwałę odnośnie planu pracy Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa w II półroczu 2017. Rada 
zaopiniowała również projekty dwóch  uchwał gminnych:  
 
- Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 
roku.  
Podczas dyskusji nad projektem przewodnicząca zgłosiła propozycję, by  
w programie ująć zadanie priorytetowe z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W naszej gminie jest wiele osób, o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Zaakcentowanie przez gminę, że ich problemy są ważne, 
jest dla tych osób i ich rodzin niezwykle istotne. Rada przychyliła się do 
wniosku. Projekt został zaopiniowany pozytywnie, z wnioskiem  
o wprowadzenia zadania: organizacja Gminnego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na ten cel kwoty do 5.000 zł. 
 
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok. 
Projekt uchwały, po przeanalizowaniu, został zaopiniowany bez uwag. 
 

• 17.11.2017 – W spotkaniu wziął udział Zastępca Burmistrza, który przedstawił 
informację o bieżącej realizacji projektu rewitalizacji dawnego budynku 
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klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum 
Aktywności Społecznej”. Temat ten jest bardzo ważny dla lokalnych 
organizacji, ponieważ wiele z nich wiąże swoją przyszłość i rozwój, w oparciu 
o centrum, które ma powstać w 2018 roku. 

 
 

II.  Wspólne spotkanie samorządu, RDPP i lokalnych organizacji  
 

20 kwietnia 2017 r. Burmistrz Szprotawy i Rada Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Szprotawa zaprosili organizacje pozarządowe do ratusza na 
otwarte spotkanie. Omówiono plany wykorzystania byłego budynku Klasztoru 
Magdalenek, po jego zrewitalizowaniu, na szprotawskie Centrum Aktywności 
Społecznej. Zaproszone na spotkanie organizacje odniosły się do założeń i realizacji 
wniosku m.in. do możliwości: powstania w obiekcie lokalu cateringowego, 
prowadzonego przez spółdzielnię socjalną, do możliwości wynajęcia lokali na 
siedzibę organizacji, czy powstania w zrewitalizowanym obiekcie punktu informacji 
turystycznej i Izby Historii.  
 
 
III. Przygotowanie Programu współpracy z organizacjami na rok 2018 

 
Prace nad przygotowaniem projektu Programu na rok 2018 w Wydziale 

Rozwoju Gminy rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. 
2 października przedłożono projekt programu pod obrady Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Rada zaopiniowała, by w Programie współpracy 
na rok 2018 ująć dodatkowe zadanie z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, tj. organizację Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Burmistrz Józef Rubacha zaakceptował wniosek, wpisując do projektu uchwały nowe 
zadanie.  

6 października 2017 zorganizowano otwarte spotkanie dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora działających 
w Gminie Szprotawa, na którym przedstawiono wstępny projekt Programu. 
Organizacje zgłosiły swoje uwagi i negocjowały założone w projekcie kwoty dotacji.  

Pisemne konsultacje przeprowadzono od 11.10 do 18.10.2017 r., zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LI/374/2014 z dnia 7 marca 2014 r.  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa lub z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego. Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego wraz z formularzem 
konsultacji, w oparciu o ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 10.10.2016 r., został 
zamieszczony w Biuletynie Urzędu Miejskiego w Szprotawie, wyłożony w Biurze 
Obsługi Klienta i wywieszony na tablicach urzędowych. Informacja o konsultacjach 
ukazała się również na stronie urzędowej www.szprotawa.pl  Do projektu uchwały nie 
zgłoszono żadnych opinii. 
Projekt uchwały został poddany pod obrady RM i przyjęty przez nią na sesji   
26 października 2017, uchwałą Nr XLVII/306/2017. 
 
IV. Jak co roku, Gmina Szprotawa aktywnie promowała różnorodne działania 
podejmowane przez lokalne organizacje i inne podmioty, włączając się  w inicjatywy, 
które mają na celu przybliżanie Szprotawianom działalność statutową danej 
organizacji, np. obchody Tygodnia Seniora, Szprotawska Liga Strzelecka, Powiatowe 
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Zawody Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, Zlot Radości, organizowany 
przez Klub Abstynenta Maratończyk. 
 
V. Gmina Szprotawa aktywnie współpracowała również z organizacjami  
i instytucjami działającymi w obszarze NGO o charakterze wojewódzkim np. 
Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa–Bóbr, Fundacją „Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich”. 

 
 
VI. Na bieżąco, na gminnej stronie internetowej www.szprotawa.pl ukazywały się 
informacje dla organizacji pozarządowych nt. możliwości pozyskiwania z różnych 
źródeł zewnętrznych środków finansowych na ich działalność statutową, czy udziału 
w interesujących spotkaniach i szkoleniach. 
  
 Mając na uwadze powyższe proszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji 
Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z sektorem pozarządowym. 
 
 
 
Sporządziła:        
Joanna Dudek 
Szprotawa, 26.03.2018  r. 


