
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 
Sochocin z organizacjami pozarz1Jdowym oraz innymi podmiotami, 0 

ktorych mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 

dzialalnosci poZytku pubHcznego i 0 wolontariacie za 2018 

Program Wsp6lpracy Gminy Sochocin z pozarz(}dowym oraz innymi 

o mowa wart. 3 ust.3 ustawy z 24 2003 o 

"?"'POrTA i 0 wolontariacie na 	 Rady 

Sochocin w 20 grudnia 17 r., realizowany w 

finansowej oraz niefinansowej. 

W Prograrnu Wsp6lpracy W6jt Sochocin oglosil otwarty 
. ..

ofen na publicznych zleconych do lorgamzacJom 

i innym podmiotom wart. 3 ust.3 w/w ustawy z wspierania i upowszechniania 

idei samorzqdowej, w tym tworzenia warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek 

aktywnosei obywatelskiej. 

W \vyniku konkursu wplym;la 1 

do spraw oceny na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 18 r. pozytywnie 

"J,('\7/Yt"\ oferty i rekomendowala do na realizacji 

zadania. 

W dniu kwietnia 18 roku 	 o pod 

z Aktywnie Zakryconymi - Gminy Sochoein". 

Umowa zosta!a zawarta ze Aktywnie 

z w Soehoeinie uL 9, dzialaj(}cym na terenie . Termin realizacji 

zadania od 10 kwietnia 18 r. do 31 grudnia 18 r. 

Wsparcie ll,,-'UIL.m"'J nast,}pilo w formie UUL.ll,,-lVlll,,- lW 3000,00 

CZysci'l umowy oferta stowarzyszenie. W rarnach realizacji 

zadania wykonano dzialania: 

- Piknik sportowo rekreacyjny- plac w 

- Mikolajki na cnArtAUlA sportowa w Sochocinie, 

- Mikotajki na sportowo -sala sportowa w Kolozt;biu, 

- Mikolajki na sportowo sala sportowa w Smardzewie. 

obejmowaly rue howe i sprawnosciowe oraz r6znego rodzaju konkursy, 

o 	tematyce historii gminy Sochocin oraz jubileuszu 1 OO-lecia niepodleglosci, w kt6rych 

l(}cznie OkOfO 700 os6b. 



Celem prowadzonych dzialan bylo pobudzenie aktywnosci spolecznej, integracji spolecznosci 

lokalnej, umacnianie tozsamosci wsr6d mieszkanc6w gminy. 

Roczny program wsp6lpracy byl realizowany r6wniez w fonnie niefinansowej. 

Wsparcia w realizacji zadan statutowych organizacjom pozarzCldowym dzialajqcym na terenie 

gminy udzielono poprzez udostypnianie teren6w i obiekt6w gminnych oraz sprzytu, np. 

namiot6w, kuchni polowej oraz przekazanie rOtnych gadzet6w promocyjnych. 

Wsp6lpraca byla prowadzona takze zjednostkami ochotniczych strazy pozarnych, kt6re 

funkcjonujq w fonnie stowarzyszen w zakresie zabezpieczenia organizowanych imprez. 

W roku 2018 gmina wsp6lpracowala przy organizacji biegu Powstania Styczniowego, 

Marszu Gwiezdzistego, prowadzonych pogadanek z mlodziezq szkolnq oraz corocznych 

zawod6w kolarskich. 
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