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Załącznik nr.2...cio Protokółu nafik911.  
Rady Gminy Stanigiawów 

0.W.OQ...100)Y 	 
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
pożytku publicznego za rok 2017 

Informacja o zrealizowanych w 2017 roku zadaniach publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych oferentom: 
Ogłoszono trzy konkursy: 
W pierwszym w dniu 24 stycznia 2017 r. na realizację  zadań  z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym, dotacje otrzymaly: 
1. Ochotnicza Straż  Pożarna w Stanisławowie, Dziecięca Drużyna Pożarnicza - program 
"Alkohol i narkotyki to zle nawyki" otrzymała - 3 284 z1 
2. Ochotnicza Straż  Pożarna w Stanisławowie, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza "Trzeźwy 
Strażak to dobry strażak" -2 960 z1 
Drugi konkurs na realizację  zadań  publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz 
pomocy społecznej ogłoszony również  24 stycznia 2017 przyznano dotację  
następującemu podmiotowi: 
1. Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Stanisławów, „Organizowanie 
rozgrywek i zajęć  w dziedzinie piłka nożna i organizowanie zajęć  w dziedzinie karate" — 
67 000 zł  
Trzeci konkurs ogloszony 24 lutego 2017 r. ponownie dotyczyl przeciwdzialania 
uzależnieniom i patologiom spolecznym. Przyznano w nim dotacje: 
1. Stowarzyszenie „Strefa wsparcia" Warszawa „Mam Wybór — ścieżka pozytywnego 
rozwoju w Pustelniku" - 7.000 z1 
2. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik „Robotyka — warsztaty 2017" - 
6000 z1 
3. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik „VIII Piknik Rodzinny" - 5700 z1 
4. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik „Półkolonie letnie 2017" - 7000 z1 
5. Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA" Stanisławów — „Prowadzenie 
zajęć  pozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia, uczących radzenia sobie ze stresem, 
bez używania leków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym zajęć  sportowych 
i hobbystycznych połączonych z profilaktyką  uzależnień" - 9000 z1 
Razem w konkursach rozdysponowano 107.944,00 zł  
Poza konkursem (w trybie  art.  19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)) dotację  w wysokości 7200 z1 na 
uzupełnienie wkładu własnego do projektu p.n. „Narzędzie edukacyjne na potrzeby 
organizacji rajdów „szlakiem miejsc pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza" otrzymała 
Fundacja na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego (Nowe Kościeliska 1, 08-445 Osieck). 
Łącznie udzielono dotacji w kwocie 115.144,00 zl. 
Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Dnia 25.01.2017, 31.01.2017 oraz 28.03.2017 r. wysłano informacje o bieżących konkursach 
dotacyjnych organizowanych poza gminą  Stanisławów (krajowe, wojewódzkie i powiatowe). 
Udzielono pomocy Towarzystwu Przyjaciół  Ziemi Stanisławowskiej przy wypełnianiu 
formularzy zgłaszania zmian w Zarządzie Towarzystwa do sądu rejestrowego w Warszawie. 
Wydrukowano zaproszenia na spotkania świąteczne dla Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, kola w Stanisławowie, miejscowej grupy  AA,  oraz inne drobne prace 
biurowe na rzecz tych i innych organizacji. 
Uzupełniono wykaz organizacji pozarządowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Stanisławów. 



Duża grupa organizacji ma swoje siedziby w obiektach użyteczności publicznej, takich jak 
szkoły, Gminny Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie. Odbywają  tam swoje zebrania, 
prowadzą  działalność. Gmina nie pobiera od nich opłat, co również  jest wsparciem dla tych 
organizacji.  
W dniu 27 października 2017 r. odbyło się  szkolenie dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Szkolenie przeprowadził  Andrzej Rybus-Tolloczko, były wieloletni 
pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na 
spotkanie przyszło 16 przedstawicieli organizacji z terenu naszej gminy. Szkolenie 
poświęcone było procedurom dotacyjnym — prawidłowemu wypetnieniu oferty 
i sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Wykładowca szczegółowo omawiał  każdą  
rubrykę  formularza oferty i formularza sprawozdania. 

Informację  przygotował  
Tomasz Zdanowicz 
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