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SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji uchwały Nr XLVII/306/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 

2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2018 roku 

 

Wysoka Rado! 

Wypełniając obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji w 2018 roku 
Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, niniejszym przedkładam go Państwu. 
 

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. Rada Miejska w Szprotawie 
realizuje ten obowiązek od 2004 roku i uchwala corocznie Program, w którym określa m.in. 
zasady i formy współpracy oraz wykaz zadań priorytetowych wraz z określeniem środków na 
ich finansowanie lub dofinansowanie. 

Uchwałą Nr XLVII/306/2017, podjętą na sesji 26.10.2017 r., RM ustaliła Program na 
rok 2018, 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 2018 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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: dotowanie organizacji 

pozarządowych działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (obecnie Wydział Oświaty i Spraw 

Obywatelskich): 
 

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

Konkurs ogłoszony 13.02.2018 r. na mocy Zarządzenia Nr 0050/18/2018 Burmistrza 
Szprotawy. Na realizację zadań przeznaczona została kwota 240.000 zł.  
 
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 –
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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 udzielał porad w sprawie prawidłowego wykorzystania środków na 
zadania, do których organizacje przystąpiły oraz zapoznawał z nowymi wzorami 
dokumentów. 
Środki na poszczególne zadania, wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 40 tys. zł i 
zostały podzielone w następujący sposób:  
 

Nazwa organizacji Przyznana 

dotacja 

Wykorzystanie  

dotacji 

Liczba 

uczestników 

KS Sprotavia 130.000 zł 100% 176 

KS Garbarnia 12.000 zł 100% 54 

KS Szprotavia 22.000 zł 100% 36 

UKS Jedynka 16.000 zł 100% 32 

ULKS Uczniak 25.000 zł 100% 50 

UKS „Witków” 9.000 zł 100% 32 

UKS „Victoria” 9.000 zł 100% 34 

KS „Raptus” 9.000 zł 100% 28 

UKS Akademia Piłkarska  
Falubaz 

4.000 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 240.000 zł - 876 

 

II. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: realizacja 

zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii na 2018 rok - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (obecnie Wydział 
Oświaty i Spraw Obywatelskich) 

 
Konkurs ogłoszony 13.02.2018 r., zarządzeniem Nr 0050/18/2018 Burmistrza Szprotawy. Na 
realizację zadań przeznaczona została kwota 238.200 zł. 
 
Rodzaje realizowanych zadań: 
Nazwa zadania 1. Organizacja letniego  wypoczynku 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 

kwota w zł 

Wykorzystana 

kwota w % 

Liczba 

Uczestników 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” 

6 050 zł 
 

6 049,69 zł 
 

 
20 osób 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 5 400 zł 5 400 zł  30 osób 
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„Jesteśmy Aktywni”   

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

9 100 zł 
 

9 100 zł 
 

30 osób 

Chorągiew Ziemi Lubuskiej  
ZHP Hufiec Szprotawa ZHP 

24 200 zł 24 200 zł 80 osób 

Towarzystwo Przyjaciół  
Dzieci w Wiechlicach 

16 200 zł 15 675 zł 90 osób 

ULKS „Uczniak” w Henrykowie 6 050 zł 6 050 zł 20 osób 

Klub Sportowy „Szprotavia” 10 600 zł 10 600 zł 35 osób 

Klub Sportowy „Sprotavia” 18 200 zł 18 200 zł 60 osób 

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

10 600 zł 10 600 zł 35 osób 

Fundacja Spełnienie w Szprotawie 9 100 zł 9 100 zł 30 osób 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego im. B. 
Chrobrego w Szprotawie 

3 600 zł 3 600 zł 20 osób 

Razem 

 

119.100 zł 118 574,69 zł 450 osób 

 

Nazwa zadania 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 

kwota w zł 

Wykorzystana 

kwota w % 

Liczba 

Uczestników/ 

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

11 660 zł 11 660 zł 20 osób 

Towarzystwo Przyjaciół  
Dzieci w Wiechlicach 
 

54 886 zł 
 

54 601 zł 
 

90 osób 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość” 

38 285 zł 38 270,71 zł 
 

68 osób 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
„Jesteśmy Aktywni” 

14 269 zł 14 269 zł 30 osób 

Razem 119 100 zł 118 800,71 zł 208 osób 

Łącznie do konkursu organizacje pozarządowe zgłosiły 16 ofert, wszystkie rozpatrzone 
pozytywnie. 

 
III. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: organizacja 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka - Wydział Edukacji i 

Spraw Społecznych (obecnie Wydział Oświaty i Spraw Obywatelskich) 
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Konkurs ogłoszony 27.11.2017 r. na mocy zarządzenia Nr 0050/145/2017 Burmistrza 
Szprotawy.  
 
Nazwa zadania: 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 w okresie 
od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Kwota wykorzystanej dotacji to 248 960 zł. 
 

IV. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja Gminnego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (obecnie Wydział Oświaty i 

Spraw Obywatelskich) 

 

Konkurs ogłoszony 20.07.2018 r. na mocy zarządzenia Nr 0050/105/2018 Burmistrza 
Szprotawy.  
Nazwa zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.  
Kwota dotacji 10 000 zł,  w tym: 
- 7 000 zł dla Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zadanie zrealizowane w okresie 
od 1 do 31 października 2018 r.  Dotację wykorzystano w całości. 
- 3 000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szprotawie. Zadanie 
zrealizowane w okresie od 1 do 31 października 2018 r. Kwotę wykorzystano w całości. 
 
V.    W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: przygotowywanie i wydawanie 

posiłków w gminnych jednostkach, dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną -

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie  
 
Konkurs otwarty, ogłoszony 7.12.2017 r., na mocy Zarządzenia Nr 0050/151/2017 Burmistrza 
Szprotawy. Na zadanie zaplanowano kwotę 360.000 zł. 
 
Rodzaj zadania: Zabezpieczanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli 
w Gminie Szprotawa, w okresie od 08.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zgodnie z realizacją 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta – Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej „Winda”, która 
wnioskowała o dotację w kwocie 338.884,52 zł. Oferta spełniała warunki określone  
w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie i była poprawna pod względem merytorycznym. 
Przyznano wnioskowaną kwotę. 

Umowę na realizację zadania zawarto na okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2018 r.   
W tym okresie dla dzieci i młodzieży spełniającej kryteria programu dożywiania 
przygotowano 28.130 posiłków, w tym 22.015 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i 6.115 
posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym. W sprawozdaniu końcowym Lutolska 
Spółdzielnia Socjalna „Winda” wykazała, że koszty wykonania zadania wyniosły mniej, niż 
przyznana kwota dotacji, tj. 221.685,47 zł. Różnicę zwrócono. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego, zostały zrealizowane w całości, tj. 
- pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie posiłku 
w trakcie dnia, 
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- 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 2018 roku zadania publiczne realizowane były również 
w TRYBIE POZAKONKURSOWYM. 

 
1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- ,,Turystyka, 
poznawanie i popularyzacja walorów turystycznych polskich Żywiecczyzny - edukacja 
turystyczna dzieci i młodzieży połączona z profilaktyką uzależnień 
Na zadanie przyznano kwotę 2000 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 „Od 
Kopernika do Korczaka” w Szprotawie.  Zadanie zrealizowane w okresie od 24 do 28 kwietnia 
2018 r. Dotację wykorzystano w całości. 
 
2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- „Zielona szkoła  
w Międzyzdrojach”. 
Na zadanie przyznano kwotę 2 000 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 „Od 
Kopernika do Korczaka” w Szprotawie. Zadanie zrealizowane w okresie od 4 do 6 czerwca 
2018 r. Dotację wykorzystano w całości. 
 
3.   Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Akademia 
Talentów”. 
Na zadanie przyznano kwotę 3 000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia 
NMP w Szprotawie. Zadanie zrealizowane w okresie od 23 do 29 czerwca 2018 r. Kwota 
wykorzystanej dotacji to 3 000 zł. Dotację wykorzystano w całości. 
 
4. Nazwa zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych- „Gminny Dzień Osób 
Niepełnosprawnych”. 
Na zadanie przyznano kwotę 3 000 zł dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży „Podaruj Radość”. Zadanie zrealizowane w dniu 10 października 2018 r.  
Kwota wykorzystanej dotacji 2 993,92 zł. 
 
5.   Nazwa zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - „Zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”. 
Na zadanie przyznano kwotę 3 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wiechlicach.  
Zadanie zrealizowane w okresie od 5 listopada do 15 grudnia 2018 r. Dotację wykorzystano 
w całości. 

 
W ramach realizacji programu w 2018 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  
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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 2018 był drugim rokiem działalności RDPP II kadencji. W tym okresie Rada 

obradowała 4 razy: 

• 02.03.2018 – W  spotkaniu wziął udział po raz pierwszy radny Jarosław Zubal, 
desygnowany przez Radę Miejską po tym, jak z członkostwa zrezygnował inny radny - 
Roman Pakuła. Wybrano nowego Wiceprzewodniczącego, którym została Wanda 
Augustyniak. Po analizie przyjętego na I półrocze 2018 roku planu pracy Rady 
Miejskiej w Szprotawie oraz planów komisji RM, członkowie podjęli jednomyślnie 
uchwałę w sprawie planu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Szprotawa w I półroczu 2018 roku. Rozpoczęto działania związane z organizacją 
Szprotawskiego Dnia Niepełnosprawnych 2018. 

• 17.04.2018 - Omówiono i zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Programu 
współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami. Po dyskusji RDPP zaopiniowała pozytywnie projekt 
sprawozdania, który został przekazany pod obrady Rady Miejskiej w Szprotawie. 
RDPP wystosowała również pismo do burmistrza z prośbą o sporządzenie pisemnego 
wykazu lokali gminnych, które mogą być wynajmowane organizacjom 
pozarządowym, ze wskazaniem zasad wynajmu (np. wymaganych dokumentów, 
wysokości czynszów itp.).  
W dalszej części rozmawiano o organizacji Szprotawskiego Dnia Niepełnosprawnych 

Zdecydowano m.in. o zmianie terminu, na trzeci tydzień września br. Postanowiono 
również, by kolejne spotkanie Rady miało charakter otwarty, z udziałem szkół, 
organizacji i innych instytucji, które mogłyby włączyć się w przygotowania. 

• 19.09.2018 – Rada zaproponowała zmienić termin happeningu pn. Szprotawski Dzień 
Niepełnosprawnych. O realizacji przedsięwzięcia niżej. 
Podjęto uchwałę odnośnie planu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Szprotawa w II półroczu 2018. Rada zaopiniowała również projekty dwóch  uchwał 
gminnych:  
1) Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. 
Projekt uchwały, po przeanalizowaniu, został zaopiniowany bez uwag. 
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2019 rok 
Projekt uchwały, po przeanalizowaniu, został zaopiniowany bez uwag. 

W kolejnej części spotkania omówiono pisma Burmistrza Szprotawy ws przekazania 
wykazu lokali gminnych, które w 2018 będą  mogły być wynajmowane organizacjom 
pozarządowym, ze wskazaniem zasad wynajmu, wymaganych dokumentów, 
wysokości czynszów, itp. 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. 

• 08.11.2019 - Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu Sekretarz 
Gminy wręczyła podziękowania, dwóm osobom kończącym pracę w RDPPP. Wybory 
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samorządowe wpłynęły na wygaśnięcie mandatów radnych Rady Miejskiej w 
Szprotawie, pani Wandy Augustyniak i pana Jarosława Zubal, co spowodowało 
jednoczesne wygaśnięcie ich członkostwa w RDPP. By kontynuować dalszą pracę 
Rady pożytku, burmistrz zawnioskował do nowej Rady Miejskiej w Szprotawie o 
desygnowanie przez nią, jej nowych reprezentantów. 
W dalszej części spotkania podsumowano działania związane z organizacją 
„Szprotawskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, które odbyły się 10 października 
tego roku, z inicjatywy RDPP, przy ogromnym wsparciu szkół oraz szprotawskich 
organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wniosek był jeden. 
Impreza jest potrzebna i powinna się wpisać się na stałe do szprotawskiego 
kalendarza, ponieważ wpływa na faktyczną integrację osób pełnosprawnych  
z niepełnosprawnymi, rozmywając wzajemne uprzedzenia, strach i niepewność. 

 
II. Przygotowanie Programu współpracy z organizacjami na rok 2019 

 

Prace nad przygotowaniem projektu Programu na rok 2019 w Wydziale Rozwoju 
Gminy (obecnie Referat Promocji Przedsiębiorczości i Turystyki) rozpoczęły się we wrześniu 
ubiegłego roku. 

19 września ub.r. projekt Programu został przekazany pod obrady Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. Rada zaopiniowała projekt bez uwag.  

27 września ub.r. odbyło się 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 29.09 do 05.10.2018 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 28.09.2018 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 poddany pod obrady RM, został przyjęty na sesji  15 października 2018, uchwałą  
Nr LXVIII/406/2018. 
 

III.        Wspólne przedsięwzięcie samorządu, RDPP i lokalnych organizacji – Szprotawski 

Dzień Niepełnosprawnych 

26 września ub.r. odbyło się w ratuszu się spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy UM 
w Szprotawie, członkowie RDPP praz przedstawiciele  szkół i  innych organizacji, 
zainteresowanych udziałem w happeningu. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży „Podaruj Radość w Szprotawie”, które wzięło na siebie koordynację zadań, 
złożyło ofertę w trybie pozakonkursowym na realizację tego zadania, w kwocie 3 tys. zł. 
Dotację przyznano we wnioskowanej wysokości. 
Finalnie, 10 października br., odbył się pierwszy „Szprotawski Dzień Osób 
Niepełnosprawnych”. Na placu przed ratuszem zebrały się dzieci ze szkół podstawowych: ze 
Szprotawy, Wiechlic, Leszna Górnego, Siecieborzyc i Długiego; przedstawiciele Warsztatów 
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Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Międzygminnego Centrum Integracji 
Społecznej „Winda” i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szprotawie. 
Happening, poprzez śpiew, taniec i zabawę miał zintegrować osoby niepełnosprawne  
z pełnosprawnymi. Udało się. Nie zabrakło kącików kulinarnych, małych warsztatów 
rękodzielnictwa, wspólnego malowania kredą po chodniku i wykonania plakatu. Były zabawy 
z chustą, wykonywanie bransoletek i mini szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. ZAZ 
zaprosił na słodkie ciasteczka, a przedstawiciele Rady Rodziców z Leszna Górnego i Długiego 
częstowali pyszną watą cukrową, popcornem i snackami. Na zakończenie uczestnicy 
wydarzenia wspólnie zasadzili drzewko - buka zwyczajnego, który symbolizować ma 
integrację szprotawian. 
 
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 Zawody Pożarnicze Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Zlot Radości, organizowany przez Klub Abstynenta Maratończyk, Zlot 

Motocyklowy. 
 
V. Gmina Szprotawa aktywnie współpracowała również z organizacjami i instytucjami 
działającymi w obszarze NGO o zasięgu ponadgminnym 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 2018 roku z sektorem pozarządowym. Sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa. 
 
 
 
 
 
Sporządziła:        
Joanna Dudek 

Szprotawa, 15.04.2019 r. 


