
S rawozdanie 

z realizacji Programu Wspolpracy Gminy Slubice 


I 
z organizacjami pozarZ~dOWymif'podmiotami wymienionym.i wart. 3 ust. 3 

ustawy 0 dzialalnosci poiytku ublicznego i 0 wolontariacie za 2021 rok 

Zgodnie z art. Sa ust. 3 usta z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wOlontarif cie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) 
przedkladam Radzie Gminy Slub1ice sprawozdanie za rok 2021 z realizacji 
Rocznego Programu Wspolprf cy Gminy Slubice z organizacjami 
pozarz~dowymi i podmiotami r ymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznegoli 0 wolontariacie. 
1. Uchwala Rady Gminy Slubice w sprawie programu wspolpracy Gminy 
Slubice z organizacjami pozarz~dJwymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 
ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozyt~u publicznego i 01 wolontariacie na rok 2021 
zostala przyjttta w dniu 28 pazdzie ika 2020 roku. 
2. W budzecie Gminy Slubice a 2021 rok organizacjom pozarz~dowym 
i innym podmiotom prowad1~cym dzialalnosc pozytku publicznego 
przydzielono dotacjtt w wysokosciJ59.000 zl na dzialania na rzecz mieszkancow 
Gminy Slubice wspieraj~ce rozwf j kultury fizycznej poprzez organizowanie 
zajttc i wspolzawodnictwa sportowFgo w roznych dyscyplinach sportowych oraz 
podnoszenie poziomu sprawnosci dzieci i mlodziezy. 
3. Zadania wymienione w progra! ie realizowano w formie jednego otwartego 
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kUltr ry fizycznej w 2021 roku. 
Na konkurs wplyntt1a 1 oferta zlozona przez Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy "MAZOWIA" Slubice, 09-533 Slubice, ul. Plocka 30 na realizacjtt 
zadania publicznego - dzialania na rzecz mieszkancow Gminy Slubice 
wspieraj~ce rozwoj kultury jfizycznej poprzez organizowanie zaJttc 
i wspolzawodnictwa sportowego w romych dyscyplinach sportowych; 
podnoszenie sprawnosci dzieci i mlodzieZy. Oferta sporz~dzona zostala zgodnie 
ze wzorem zamieszczonym w zal~czniku do Rozporz~dzenia Przewodnicz~cego 
komitetu do spraw poZytku publiFznego z dnia 24 pazdziemika 2018 roku w 
sprawie wzorow ofert i ramowyc~wzorow umow dotycz~cych realizacji zadan 
publicznych oraz wzorow sprawo dan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2057). Zlozona oferta odp I wiadala warunkom okreslonym w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dZialrllnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
oraz warunkom okreslonym w ogloszeniu W ojta Gminy Slubice z dnia 
11 stycznia 2021 roku 0 otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania 
zadan publicznych w zakresie wsp[erania i upowszechniania kultury fizycznej w 
Gminie Slubice w 2021 r.. Przedb iotowa oferta zostala pozytywnie oceniona 
przez komisjtt powolan~ zarz~dze I iem Wojta Gminy Slubice i zostala wybrana 
do realizacji. 



Gmina Slubice reprezentowana przez W6jta Gminy w dniu 10 lutego 2021 roku 
zawada stosown~ umow€( z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym 
"MAZOWIA" Slubice. 
Sprawozdanie koncowe z wykonanego zadania publicznego zostalo zlozone 
w terminie wyznaczonym umow~. 
4. W roku 2021 zadna organizacja pozarz~dowa lub inny podmiot prowadz~cy 
dzialalnosc poZytku publicznego nie zloZyly z wlasnej inicjatywy wniosku na 
realizacj€( zadan publicznych. 

~qdz;roS~nk 
Renata Maslanka 


