
Sprawozdanie  

z realizacji Rocznego programu Współpracy Gminy Iłowo-Osada  

z organizacjami pozarządowymi i innymi  

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Wójt Gminy Iłowo-

Osada zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Iłowo-Osada sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.   

Roczny program współpracy Gminy Iłowo-Osada z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 został 

przyjęty Uchwałą Nr XLIII/243/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

688 z późn. zm.). 

W roku 2018 dla organizacji pozarządowych Wójt Gminy Iłowo-Osada Zarządzeniem 

Nr 65/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku przez 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe miały 21 

dni na złożenie swoich ofert na realizację poszczególnych zadań. W tym okresie w ramach 

otwartego konkursu ofert wpłynęły dwa wnioski. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2018  

z 01.03.2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego dokonano wyboru:  

1. Klub Sportowy „Iskra Narzym” otrzymał dofinansowanie w wysokości 40.000 zł. 

2. Gminny Klub Sportowy „Polonia Iłowo” otrzymał dofinansowanie w wysokości 

60.000 zł.  

Ponadto w roku 2018 obowiązywało Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 04.09.2014 r. na 

powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Iłowo-Osada z zakresu pomocy społecznej, 

pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnych z terenu Gminy Iłowo-Osada na lata 2015-2019”. 

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2018 r. wynosiła 532.834,10 zł.  



W 2017 r. Zarządzeniem nr 82/2017 Wójt Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 listopada 

2017r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania własnego Gminy 

Iłowo-Osada z zakresu pomocy społecznej. Zarządzeniem nr 90/2017 Wójta Gminy Iłowo-

Osada z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania własnego Gminy Iłowo-Osada z zakresu pomocy społecznej 

pod nazwą: "Świadczenie 2018 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie w miejscu ich zamieszkania" dokonano 

wyboru oferty PCK na kwotę 314.860 zł (17.300 godzin rocznie, 18,20 zł/za godzinę). 

Realizacja powierzonych zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.  

W 2018 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała także m.in. na: 

udostępnianiu lokali na spotkania organizacji pozarządowych, wpisaniu imprez 

organizowanych przez kluby sportowe do harmonogramu imprez gminnych, jak również 

umożliwieniu konsultacji merytorycznej przed złożeniem oferty konkursowej przez 

organizacje w celu pozyskania środków. Każda organizacja pozarządowa z terenu gminy 

mogła uzyskać indywidualną pomoc merytoryczną i formalną w przypadku ubiegania się  

o środki na rozwój społeczny i gospodarczy gminy Iłowo-Osada, jak również pomoc  

w nawiązaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi. 

     W roku ubiegłym pracownicy Urzędu Gminy Iłowo-Osada wraz z członkami OSP 

Iłowo przygotowali wniosek o dofinansowanie wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich 

w Mansfeldach oraz Narzymiu. OSP Iłowo otrzymało 100 % dofinasowania tj. 17.908 zł.   

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iłowo-Osada. 

 


