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PrzewodniczącyRady Miejskiej w Glinojecku

Sprnwozdanie
: realizacji programu wspólpracy Miasta i Gminy Glinojeckz org.
pnzarządnwymi uraz innymi podmiotami prow odzneymi dzinlulnośr pużytku

puhllczncgu za rok 2017

Zgodnie z zupisonu ane SA ugly 3 ustawy z dnia 24 kwremio 2003 r. o dzialalnuści
pozyrku public/nego i o wolonunaoie (rj. Dz. u. z zm r„ poz. 450 ze zm) OrgAll

wykonchzy jednuslkl samorządu lorjlorialnepo nie pozniej niz do 31 maja kozdego roku jon
lubuwiązan) przedłożyć organom sianowlącemu jedlloslki samorządu lerylorinlnego omz
opuhllkuwuc w Biuletynie Informacji Public/nej sprawozdanie z realizacjl programu
wspólpracy ln rok poprzedni

progronl wspólpracy Gmin). Gllnujcck z organizacjami pomrządowymi omz innymi

podmiolomi promo/Wml działxlllość pozytku publicznego mi 2017 rok przyjęty zosrol

przez RadęMil. ką w Glinojecku Ueliwnln nr XIV/1340016z dnio 30 Iislupuda 2010 r,
w sporu ie ucnuolemo malnego prommuwspólpracy Gminy Glinojeck
, orpnnimojami pczarządmlymi oraz podmiolonu pmwwlzącyml działali-l ' [lll/ytku

publicznogo na mk 2017. Program nrnowul zn priclytclavuz nosiępująoo zadanie publicme
„ :lalalmzść nu „ur-z „rganizaqi pozarządnwyzh "

Frojekl Programu wspolpracy zoslol poddnnj konsultacjom na podsmwie Uchwaly
Nixxxvufzzmlo ma) Miejskiej u Glinojecku z dnia 14 wueśma 2010 r w sprawie
określenia szczegńluwego sposobu kunsnhowmia z organizaciami pn/ar/zplnwyml



. podmwlan .. ku...... maw:. w art. :. usl 3 ......wy .) dz....lalnośc. pozuku
publicum—go . .. „dom...... |.... ...... dziahimvśc. poz...... publicmego, pmjeku'w. a......
pmwa "nejskacgn .. ...na/„...a. d.)...czących .... dzmłalnuści statutowej.

Konsul.ch mm.. nam...... Zarzad/en.em ... . .7.20.<› Burmistrza Mmsla . (Emmy
(.Imoycck , ...... :. pam..."... zum . w sprawę prchmwadzenia ko...—„..a... spolecznych
......ek... ud......) .. cm...... „mm...... „.....ch program.. „.....me Gmmy m......ec.

z ..rganlzacinmi pozar/ądmwmi ..... podmunami plowndzącymi działalność pw....
mmm...... „. .... z... 7.

z p. „...e... konsultacy. „„ gotowa.... ...pan, k..... 105ml „mam..., .. sm...)...
......m...c.. Pu.....zm. ...." nr. snu...: .n.e...c.<w. ...z... Miasta . (.....ny w m...—mk..

Wspólpraca .. charakter/e finansowym
N.. naparem m...... publicznych .:....zn.....,.c.. pne; organizaeje pozalząduwe omz

pod....n... o ku...... m..... w .... *. .... . ustaw. :: ...... 24 kwielnm 2003 . o dl......msc.
poz..... pubu./„._... . o „num...... .. bum/cc.:— Gm...) Gimmcck ... 20.7 . .. ......»
o...-...w konk...... ...'en .../u....czom kuotc .. wywkośc. .30 000,00 zl

w ..n... 7 lulz'gn 20.7 ...... w mum./...: ......„nacn Publicznei oglo. ono konkuls
...... ... m.../...w „a... 2 ohm. .. wspicmma . upnwvechnmnm kultur) G/yczncj . wr...
mbc. n..... .10 <...... 22 hllcgu 2.7.7 .ok...

w konkursmwp.)..ęly dwie ...e... ...w": plzcz aniowski Klub Sponnwy ....s ' ..
Płncka .. oo 450 ul......ęck oraz MKS ,.KRYSZTAL" (.....ojeck ... Parkowa 22. % 450
Glummck Agodnn— z procedura konkulsowa „km-.o... w Plogramm Współpracy ...e...
zm.... Mmm...”... podmm...... forma.")... . mp......wancpozylywnm

w a..... 30 mm..... 20.7 ...k.. na Mpmcm L...... publicznych rca mmama. .../„
orgunwuqc p../;..quowe .....z po.]micw, .. ku...... „...w. w ... ] ustĘ ..,-...w z .....a
24 kulsmia z..... . .. dz.:ułulnosci p../y.... pubu./ne.: i .. wolontariacie w budka-ic Gmin)
mm...... .. ... .... ...waucgn hukum. .. Ibn prze/naczonn k.....ę w wysokns'ci 20 000,00 zl.

Kunkms ,...-.... uglosmn) .. mmm...: .......mac.. P..h..cznej w d..... .o pażd/le.n.ka
z... 7 ...k.. w...... ...... .... zs „num...... 20.7 ..

.. k....k...s..— wh'nęła ic....uofena zla/nna „..., MKS ,.KRYSZTAL"GI.nojcck.
... Parkounzź na. 4SUGImojcrk



lgodmc , procedurą konkurqu Ukrcslnną u Plogmmxe wspolpracy ofcna wstała
zwmkwmm pod względem formalnym i zaupmmam pozytywnie.

lcs-(awicniemualtych umów w |.be otwartego konkurcu ofer! w 2017 noku:

[ Mmm nrgalnizaqi Raduj udaniu D"" ""”” ! m."” ._ , umowv dnhnansommuWWW „Unnmwah Kum Svnnmw "Www”- "
„ _« „„ „. „„ ,. : _„ASZnI mmx „„U :'„Ś'JM W 059 zm 0000 00 A

„„wmew, „ '
„www „mm- -- —

. „_ „wm.2 MK” "Km/”"” C"""e k
maluuszcmr (16031017 100 rmmod„|' Parkowa 22 „„„„,„„
„„m.„„,„ „„w ~

„mmm _„uwm ..

MH KRW/MIA!" 01 L mwmw„WM
› . umyte „mmm Mmm , ,3 "' Wkwan „MWK m „20.7 20 mmm; „›

maam-nam mm„W „
„

PIB/mm: ma) dotacji 705me plzcz w mmm/ac]: wykor/ysleme w mon/„ we
„mnie m. ;mnieiszm:|e„ um zmm mewykonyqanych śrudków do bud/slu gminy

w mmm,: współpmc) Gminy ('yhnojcck , nrgunizacjami pozarządowymi na gw
mk przeznacwno kwotę 20 000,00 zlotych na Wspólpmcę z organumcjnmx pnwlządowymv
prowadzącym dzialalnnćć ponlku pubhcmego v. ramach uproszczonego „w
pomkonknrśnwegw an ma usmv.) „ dzmlalnnścl pozytku publiczncgu . 0 wolcnmriucic

w zum noku »» mhve pumkunkursowym upbnęla | cfana zooma pacz (Ihnragicw
Mazowuką Awm/ku Haman-mu Polskiego na reaHmcic zadania .(]ra lerencvxar „an
Mala (Wyma- Uśuulouo

Ołena spułnvuiu uszy,-kle wwa fonuulne wynikające z chulammu przyznawania
domen n,. podstawe mma usmw) , dma 24 kwietnia 2003 m dn alnoścx [wątku
publicznego | @ mlummcic „„ ledhlnqę zadań pnbhcznych ,z środków Rudzcm «mm,»
(;Ixnnjeck lalwicrdznnego Zarząd/eniem Bnrmxstrzn Muasla A Gmmy Glmojuck N: 91 m7
z dwu 4 <ierpnm 2017 roku

w dnvu zsox zew raku v. (rybne vamkanknwnwym podmsano | „mam; kwnlu
pny/,nanqmm,. slanowna 4 (mam złotych



w 111111. 11 13 31117 mku 11.140.111 prawniku»: uprosZC/onc sprawozdanie z mahzuth
zadania publicznego _am lercnuwa * „Moim Mm DJe/,yznu fr, slowo' Fade/as
IO/llczcnlel mimi; nie slwierdlono uchybień. Przy/nana kwota dolaqi przez w/w „gd-umię
zesłała w 100% wym-z.) nana

Pozostale formy wspólpracy z organizacjami pomnądnwymi
(imina Ghmvjeck pOpr/ez Miejski. * Gminny Ośrodek Kultury w Glmojccku wlączyłu

się do Aktii Fundacji Wielkim ()rkicslry Swain—mei FomoLy Ponadm w 3017 roku
Wydzilkowdllo kwotę w wysakuscx 132 544.95 71 na dZiahIność smmlnwa jednuslek 031»
, remi” (iminy Glin—neck Pom/sza wim zimula pr/eznnczona na: ulrzymamc ›lrainic
osy, ulinmanic pain/dow i spnęiu v. gotowości boiowei. ekwiwalent za udział slrazakuw
w zxkcjuch „imvniczagasnmyd. „kup sprzęlu 1 umundunowzmia.

9111111ch dnia na kwietnia 20111 roku
Spolząd/l'a' nima Babicz

„ „ R „, R ,Sckremrc Minsla i Gmin) Glinoicck
„„ rawsk'


