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Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 	 SO%O..btlee0-- 	. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego 

w roku 2016 

Program został  uchwalony uchwalą  nr XII/71/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 
2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2016. 
Na terenie gminy Stanisławów znajdują  się  22 organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, 2 stowarzyszenia zwykle oraz 1 klub sportowy zarejestrowany w Starostwie 
Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, trzy kola organizacji ogólnokrajowych oraz grupa 
anonimowych alkoholików. 
Wskaźniki efektywności programu: 
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację  zadań  publicznych, 

a) otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, 

b) otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych w 2016 r. w zakresie: 
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji wolontariatu o. 
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

a) na konkurs z poz. 1) złożono 16 ofert 
b) na konkurs z poz. 2) złożono 2 oferty 

łącznie 18 ofert 
3. liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację  zadania publicznego, 

zawarto 13 umów, 
zawarto dwie umowy w drugim konkursie, 
Łącznie 15 umów 

4. liczba umów zawartych w trybie  art.  19a ustawy, 
nie zawarto żadnej umowy w trybie  art.  19a ustawy 

5. liczba ostatecznych beneficjentów zrealizowanych zadań, 
a) 396 osób 
b) 160 piłkarzy, 50 karateków, 9 stypendystów 

łącznie 615 beneficjentów 
6. wysokość  środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację  zadań  

publicznych, 
a) 61.358 zł  
b) 50.000 zł  — sport, 5.000 zl— stypendia 

łącznie 116.358 złotych 
7. liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami — 3 

Ogłoszenia organizacji pozarządowych publikowane były na stronie internetowej gminy, organizacje 
informowane były e-mailowo o konkursach grantowych i szkoleniach dla nich przeznaczonych, 
projektowano i drukowano zaproszenia na imprezy okolicznościowe. OSP w Ładzyniu 
i Stowarzyszenie Przyjaciół  Cisówki uzyskało pomoc w zakresie wypełniania dokumentów sądowych 
dotyczących zgłoszenia zmian we władzach stowarzyszeń. Zawarto jedną  umowę  na wsparcie 
inicjatywy lokalnej. Organizacje pozarządowe działają  wykorzystując mienie gminne, takie jak boiska 
sportowe, świetlice wiejskie, szkoły, urząd gminy, Gminny Ośrodek Kultury. Obiekty te udostępniane 
są  nieodpłatnie. Od Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zakupiono ich wydawnictwa na 
cele reprezentacyjne i promocyjne gminy, członkowie STH przygotowali i wygłosili pogadanki na 
temat historii Stanisławowa oraz genealogii jednego rodu ze Stanisławowa w ramach obchodów „Dni 
Stanisławowa". Ta impreza nie odbyłaby się  bez aktywnej pomocy druhów z Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Związku Harcerstwa Polskiego, którzy zapewniali bezpieczeństwo i uświetniali 
obecnością  pocztów sztandarowych wszystkie uroczystości państwowe i gminne, (dożynki, pikniki 



rodzinne, 3 maja, 11 listopada, itp.) a także  final  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rajdy 
rowerowe, zawody sportowe itp. Wójt Gminy uświetniał  swoją  obecnością  zawody sportowe 
organizowane przez UPLKS i straże pożarne, fundował  nagrody i wyróżnienia. Patronatem swym 
obejmował  również  świąteczne spotkania integracyjne mieszkańców niektórych wiosek 
i stowarzyszeń, np. Stowarzyszenia Przyjaciół  Cisówki, Anonimowych Alkoholików. We współpracy 
z Jeździeckim Klubem Sportowym „Sokóle" zorganizowano piknik rodzinny z okazji dnia dziecka. 
Sporządził  Tomasz Zdanowicz  
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Ada Sulezvski  

Stanisławów, 22 marca 2017 r. 
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