Informacja z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2013 roku
Roczny program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok po
konsultacjach społecznych został przyjęty uchwałą nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Lubaczów
z dnia 09 listopada 2012 r.
Wyznaczył on kierunek działania oraz określił roczne zamierzenia co do roli i znaczenia
sektora pozarządowego w rozwoju życia społecznego, obejmował współpracę Gminy Lubaczów
z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy Lubaczów i/lub działającymi na rzecz jej
mieszkańców oraz określił zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Głównym założeniem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji
ważnych celów społecznych.
Na terenie Gminy Lubaczów działa obecnie 51 organizacji społecznych tj.:

17 Kół Gospodyń Wiejskich,

7 Ludowych Klubów Sportowych,

8 Ochotniczych Straży Pożarnych,

7 Klubów Seniora,

4 Uczniowskie Kluby Sportowe,

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów,

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów,

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej,

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „EKO-BARĆ”,

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „RAZEM” w Krowicy Samej,

Stowarzyszenie „BYĆ KOBIETĄ” w Baszni Dolnej,

Stowarzyszenie Społeczno-Wychowawcze „Strzelec”.
Współpraca Gminy Lubaczów z organizacjami
w 2013 r. w formie finansowej i pozafinansowej.

pozarządowymi

prowadzona

była

Współpraca finansowa odbywała się:
 na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie a także odpowiednich zarządzeniach Wójta Gminy Lubaczów i polegała
na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez
powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji,
 poprzez realizację zadań własnych gminy we współpracy z organizacjami
pozarządowymi poprzez zakup materiałów, usług itp. bezpośrednio z budżetu Gminy
Lubaczów.
Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez:
1) przekazywanie bieżących informacji związanych z realizacją Programu oraz promujących
aktywność organizacji pozarządowych,
2) udzielanie organizacjom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, w szczególności
poradnictwa i doradztwa,
3) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na realizację zadań
własnych Gminy Lubaczów,
4) obsługę konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych,
udostępnianie niezbędnych formularzy i udzielanie konsultacji na temat ich wypełniania,
5) przekazywanie informacji o innych potencjalnych źródłach finansowania działalności
organizacji pozarządowych,
6) organizowanie szkoleń i indywidualnych konsultacji podnoszących jakość świadczonych
usług i zwiększających efektywność wydatkowania środków finansowych,
7) udzielanie konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania organizacji
pozarządowych,
redagowania
statutu
i
innych
formalności
związanych
z funkcjonowaniem organizacji,
8) współuczestnictwo Gminy Lubaczów w imprezach inicjowanych i prowadzonych przez
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organizacje pozarządowe,
9) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali i miejsc na terenie Gminy Lubaczów
na realizację ich zadań statutowych. Podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych
warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowało się również 6 boisk i szatni
sportowych, 2 obiekty sportowe Moje Boisko Orlik-2012 oraz 3 sale sportowe,
10) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
stanowionych przez Radę Gminy Lubaczów w dziedzinach działalności statutowej tych
organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały nr LIV/520/2010 Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowych tych organizacji.
Konsultacjom społecznym został poddany w 2012 roku projekt uchwał Rady Gminy
Lubaczów w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2013 rok.
11) udzielanie rekomendacji i zapewnianie wsparcia w ramach partnerstwa organizacjom
współpracującym z Gminą Lubaczów ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł.
Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego pn. „Zawody sportowe
w piłce nożnej” w miejscowościach: Basznia Dolna, Krowica Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów,
Opaka, Wólka Krowicka, Antoniki.
Na w/w zadanie wpłynęło łącznie 7 ofert, które poddane zostały ocenie formalnej
i merytorycznej przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy Lubaczów,
pracownika jednostki organizacyjnej Gminy Lubaczów, Przewodniczącego Komisji Spraw
Społecznych Rady Gminy Lubaczów, członków organizacji pozarządowych działających na
terenie Gminy Lubaczów.
Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów
Zarządzeniem nr 14/2013 z dnia 08 marca 2013 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym
w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów zadań w następujących
kwotach:
1) Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna
14 800 zł
2) Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy
14 800 zł
3) Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów
14 800 zł
4) Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł.
14 800 zł
5) Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka
13 600 zł
6) Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka
13 600 zł
7) Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” Antoniki
13 600 zł
Z w/w podmiotami zostały zawarte umowy w formie powierzenia realizacji zadania
publicznego określonego w otwartym konkursie ofert. Organizacje te wykonały zadanie
i dokonały terminowego rozliczenia środków finansowych.
Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom
postępowania konkursowego wyniosła 100 000 zł.

pozarządowym

w

drodze

Gmina Lubaczów realizowała zadania własne we współpracy z organizacjami
pozarządowymi głównie poprzez zakup materiałów i usług bezpośrednio z budżetu Gminy
Lubaczów.
Realizacja dotyczyła m.in. zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą do
zadań własnych gminy.
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi
miejscowymi zagrożeniami.
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Zadania te wykonywane były przez osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie Gminy Lubaczów w miejscowościach: Basznia Dolna, Basznia Górna,
Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Lisie Jamy, Młodów, Szczutków, Załuże w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Prawo
o stowarzyszeniach.
Gmina Lubaczów, Zarząd O/Gminnego Związku OSP PR w Lubaczowie oraz Zarządy OSP
wspólnie realizowały następujące zadania:
1) organizacja eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”- OSP w Baszni Dolnej (koszt organizacji wymienionego
przedsięwzięcia wyniósł około 800,00 zł);
2) organizacja Powiatowego posiedzenia Zarządu O/Powiatowego Związku OSP RP w OSP
w Lisich Jamach,
3) organizacja uroczystości gminnego „Dnia Strażaka” w Baszni Górnej - w części oficjalnej
odbył się m.in. pokaz sprzętu pożarniczego - koszt około 2 500,00 zł,
4) organizacja zawodów sportowo- pożarniczych jednostek OSP i MDP w Krowicy
Hołodowskiej. W zawodach tych wzięło udział 14 drużyn w tym osiem z grupy A, trzy
z grupy C i trzy z MDP chłopcy. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: Koszt
około.2700,00 zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto mobilizację do intensywnego
szkolenia pożarniczego zmierzającego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczogaśniczych. Systematyczne szkolenia, ćwiczenia członków OSP przyczynią się do szybszej
eliminacji zagrożeń pożarowych lasów, mienia osób fizycznych, zakładów gospodarczych,
a także pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W wyniku corocznej
realizacji zadania wstępują w szeregi OSP nowi członkowie młodzieżowych i kobiecych
drużyn pożarniczych. Jest to wynikiem dobrej i efektywnej współpracy Zarządów OSP ze
szkołami na terenie Gminy. Organizacja zawodów wymaga współpracy z wieloma
instytucjami, rodzicami, młodzieżą szkolną, a tym samym przyczynia się do integracji
mieszkańców wielu miejscowości, a to z kolei będzie miało przełożenie na zwiększenie
liczby członków OSP zarówno dorosłych jak i młodzieżowych. Konkurencja w zawodach
jest duża a to wymaga od startujących drużyn dobrego przygotowana co wiąże się
z organizacją wielu spotkań i ćwiczeń na obiektach. Realizacja w/w zadania ma na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów, powiatu jak również
popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
Wydatki poniesione z Gminy na realizację zadań z ochrony p. pożarowej
wyniosły w 2013 r. - 373 189,72 zł, w tym środki pochodzące z dotacji z WFOŚ i GW
w Rzeszowie - 37 000,00 zł. (na zakup samochodu pożarniczego oraz sprzętu).
W/w środki zostały przeznaczone na utrzymanie i zabezpieczenie gotowości bojowej
jednostek OSP oraz zakup lekkiego samochodu pożarniczego (OSP Załuże) i sprzętu
specjalistycznego (OSP Lisie Jamy).
Ponadto jednostki OSP ze środków pozyskanych z zewnątrz z różnych instytucji i osób
fizycznych oraz dotacji zakupiły umundurowanie strażackie, obuwie, sprzęt pożarniczy między
innymi motopompy, węże poż. rozdzielacze, radiostacje, prądownice itp. na wartość około
33 000,00 zł.
Gmina Lubaczów wspierała tworzenie i rozwój 17 Kół Gospodyń Wiejskich działających
w następujących miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa
Góra, Budomierz, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Opaka,
Piastowo, Szczutków, Wólka Krowicka, Tymce, Załuże. W/w Koła skupione są w Stowarzyszeniu
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów.
W ramach działalności statutowej KGW angażują się w przedsięwzięcia kulturalne
i społeczne, imprezy okolicznościowe w swoich miejscowościach, na terenie gminy i powiatu.
Według przyjętego harmonogramu zorganizowano w ciągu roku sprawozdawczego szereg
imprez, w których uczestniczyły wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich.
Przedstawiona poniżej tabela obrazuje przedsięwzięcia realizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Lp

Nazwa zadania
SKGWGL
720,68
2846,29
1120,58
210,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Konkurs „Palmy Wielkanocnej” w Bałajach
Dzień Kobiet w Młodowie
Majówka KGW w Borowej Górze
Dzień Dziecka w Krowicy Lasowej
Gminny Dzień Strażaka w Podlesiu
Noc Świętojańska w Baszni Dolnej
854,19
Miodowa Majówka w Młodowie
Realizacja projektu „Bezradni” – jak długo jeszcze?
Turniej Piłki Nożnej LKS o Puchar Wójta w Młodowie
Zawody sportowo – pożarnicze w Krowicy Hołodowskiej
Spotkanie organizacyjne KGW Gminy Lubaczów
61,21
Gminne Święto Plonów w Szczutkowie
986,62
Spotkanie andrzejkowe KGW w Lisich Jamach
1145,60
Razem 26 716,53 złotych 7 945,17

Organizacja realizująca zadanie
LKS
OSP
SPZL

SISGGL

2693,02
2796,11
12000,00
848,57
433,78

848,57

3 126,68

2 796,11

12 000,00

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

LKS
OSP

Ludowe Kluby Sportowe
Ochotnicze Straże Pożarne

SKGWGL
SPZL
SISGGL

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów
Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „Eko-Barć”
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy
Lubaczów

Gmina Lubaczów udzielała bieżącej pomocy innym organizacjom pozarządowym
działającym na terenie Gminy Lubaczów i/lub działającymi na rzecz mieszkańców Gminy
Lubaczów t. j. Uczniowskie Kluby Sportowe, Kluby Seniora, Katolickie Stowarzyszenia
Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Związek Wędkarski, stowarzyszenia
trzeźwościowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na ich
działalność statutową będącą jednocześnie zadaniem własnym gminy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działanie służy m.in.
propagowaniu i umacnianiu życia w trzeźwości oraz promowaniu alternatywnych dla uzależnień
form spędzania wolnego czasu, w tym aktywności fizycznej, trwała przez cały rok. Zgłaszały się
tam osoby uzależnione i współuzależnione na: terapię, udział w meetingach, dniach trzeźwości,
rekolekcjach trzeźwościowych. Organizacje te oferowały również udział w zajęciach
sportowych, imprezach kulturalnych promujących
alternatywne dla uzależnień formy
spędzania wolnego czasu skierowane do dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych.
Realizację zadań statutowych w/w organizacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gmina wspierała m.in. poprzez
zakup dla nich materiałów lub usług na następujące wartości:
Lp

Nazwa przedsięwzięcia

1

Mistrzostwa Polski KSM w piłce
siatkowej i tenisie stołowym
Spotkanie opłatkowe
Zabawa karnawałowa
Konkurs
recytatorski
„Strofy
o Ojczyźnie”
Nadanie Hufcowi Lubaczów sztandaru
XV
rocznica
działalności
SKA
„Roztocze” w Lubaczowie
IV Przegląd piosenki papieskiej
XIV Podkarpacka Olimpiada Tenisa
Stołowego-eliminacje gminne
Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka
Impreza sportowo-rekreacyjna z okazji
Dnia Dziecka
Trzeźwościowy rajd rowerowy
Obóz
sportowo-szkoleniowy
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
XV Olimpiada Sportowa KSM
Zawody spławikowe
Zawody
sportowo-pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pażarniczych
Wakacyjna wycieczka
II edycja Ligi Gminnej szkół
Piknik Rodzinny
Wycieczka krajoznawcza

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Organizator

Środki
gminne [zł]

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Źródło” w Lubaczowie

375,00

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Roztocze” w Lubaczowie
Rada sołecka wsi Tymce
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Lubaczów

49,68
300,00
500,00

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Lubaczów
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Roztocze” w Lubaczowie

1000,00
395,64

Parafia pw. Św. K. Boromeusza w Lubaczowie
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego/Gmina
Lubaczów/ Zespół Szkół Publicznych w Młodowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie
Samorząd wsi i KGW z Krowicy Lasowej

500,00
664,76

SKA „Roztocze” w Lubaczowie
OSP w Krowicy Hołodowskiej

185,34
450,00

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Źródło” w Lubaczowie
Samorząd wsi i KGW w Budomierzu
OSP w Krowicy Hołodowskiej

200,00
249,80
556,76

Parafia Rzymsko-Katolicka w Załużu
Gmina Lubaczów
Koło Gospodyń Wiejskich w Bałajach
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Krowickiej
Razem
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300,00
1445,24
199,88
300,00
8127,1

Informacja z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2013 roku
Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Lubaczów realizowane były także
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów. W 2013 roku
zrealizowane zostały następujące zadania:
Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Opis głównych działań

Wydatki
[zł]

1

SISG
Gminy
Lubaczów jako organ
prowadzący
Społecznej
Szkoły
Podstawowej
z Oddziałem
Przedszkolnym
w Załużu

od
01.09.2011 r.
i trwa nadal

462 942,32

2

Projekt
współfinansowany ze
środków POKL pn.
„Indywidualizacja
nauczania
uczniów
klas
I-III
w Społecznej Szkole
Podstawowej
z Oddziałem
Przedszkolnym
w Załużu”
Projekt
współfinansowany ze
środków POKL pn.
”Wyrównywanie
szans edukacyjnych
najmłodszych
mieszkańców Gminy
Lubaczów
poprzez
utworzenie
przedszkola
w Krowicy Samej”
Zadanie realizowane
w umowie
z Ministerstwem
Pracy
i
Polityki
Społecznej
pn.
„Ekonomia społeczna
szansą
rozwoju
lokalnego
Gminy
Lubaczów” - Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich (FIO)

od
1.09.2012r.
do
30.06.2013r

Szkoła realizuje cele i zadania określone w
ustawie
o
systemie
oświaty
oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na
jej
podstawie,
koncentrując
się
na
prowadzeniu
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej w klasach 1-6
i oddziale
przedszkolnym.
Obecnie
zatrudnionych jest 13 nauczycieli i 4
pracowników obsługi.
Prowadzenie
zajęć
dodatkowych
dydaktyczno- wychowawczych dla dzieci z
trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć
z edukacji polonistycznej, zajęć dla dzieci z
trudnościami
w matematyce i
zajęcia
rozwijające
dla
dzieci
szczególnie
uzdolnionych z edukacji przyrodniczej oraz
doposażenie bazy dydaktycznej w klasach
I-III. Zajęcia prowadzone były przez
trzech nauczycieli zatrudnionych w ramach
umowy zlecenie na okres trwania projektu.
Prowadzenie przedszkola w Krowicy Samej
i zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,
mebli. Nauka języka angielskiego dla dzieci
uczęszczającego do przedszkola

Zadanie z zakresu
pomocy
społecznej
finansowane
ze
środków
budżetu
państwa
pn.
„Bezradni – jak długo
jeszcze”

od
1.07.2013r.
do
31.12.2013r

3

4

5

od
5.09.2013r.
do
30.06.2015r

od
1.06.2013r.
do
31.12.2013r

Zorganizowano szkolenia dla 5 osób
mających założyć spółdzielnie socjalną,
która zajmować się będzie opieką nad
dziećmi do lat 5, szkolenia dla kadry
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie,
szkolenia
dla
10
uczestników
CIS
w Dąbrowie. Zorganizowano 2 wyjazdy
studyjne: pierwszy do dwóch spółdzielni:
Spółdzielni
Socjalnej
„Bajkolandia”
w Leżajsku oraz do Spółdzielni Socjalnej
„Smak” w Kolbuszowej o gastronomicznym
profilu działalności. Druga wizyta studyjna
odbyła się również do dwóch spółdzielni
socjalnych wskazanych jako tzw. dobre
praktyki, tj. Spółdzielni Socjalnej „Polska
Marka” w Rzeszowie o szwalniczym profilu
działalności oraz Spółdzielni Socjalnej
„Eko–Madbud”
w Boguchwale
o budowlanym
profilu
działalności.
Zorganizowano cykl spotkań (połączonych
z konferencją) podmiotów, które mają
założyć partnerstwo oraz Targi Ekonomii
Społecznej. Wydano folder w którym
przedstawione zostały zasady jakimi kieruje
się
działalność
podmiotów
ekonomii
społecznej.
Utworzenie
świetlic
socjalnych
w Szczutkowie
i Tymcach,
prowadzenie
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne,
teatralno–wokalnych,
rękodzielniczoartystycznych
oraz
techniczno–
modelarskich,
organizacja
wycieczek
rowerowych i biwaków
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Źródło
finansowani
a
Środki
przekazane
przez Gminę
Lubaczów
z subwencji
oświatowej

25 525,00

Środki z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki

39 698,87

Środki z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki

26 469,94

Środki
z budżetu
państwa
przekazane
w ramach
umowy
z
Ministerstwem
Pracy i Polityki
Społecznej

11 987,79

Środki
z budżetu
państwa
przekazane
w ramach
umowy
z Wojewodą
Podkarpackim

Informacja z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2013 roku
Gmina Lubaczów będąca członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ
ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” w Lubaczowie zrealizowała następujące projekty:
1. Promocja potencjału turystycznego Gminy Lubaczów poprzez wydanie folderu oraz zakup
rowerów i kijków do nordic walkingu – łączny koszt projektu – 12.998,86 zł, w tym 10399,08
ze środków PROW.
2. Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związków regionu z Janem III
Sobieskim – łączny koszt projektu – 31124,50 zł, w tym 24320,00 zł ze środków PROW.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego przyczynia się do kształtowania demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz służy wspieraniu organizacji pozarządowych
w realizacji ważnych celów społecznych.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2013 roku zostało przedstawione na sesji Rady Gminy
Lubaczów 28 lutego 2014 r. i opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubaczów
www.lubaczow.com.pl zakładka Organizacje pozarządowe.

Sporządziła: Janczura Anna
Sprawdził:

Mariusz Pieróg
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