
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy 
Sochocin z organizac,jami pozarzqdowym oraz innymi podmiotami. 0 

ktorych mowa wart. 3 us t.3 usta\'vy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 

dziaJalnosei poiy Um publicznego j ° ""oIontariacie na 2017 

Rvc1.ny hogr<1m Wspolpracy Gminy Sochocin 7. organiz3ciami pozarzt;dowym oraz innymi 

rOumiot.lini , o ktOfych mOW~l \V art. 3 ust.3 ustawy z clnia 24 kvv·jetnia :003 roku 0 

d.jah·'\nv,'.ci pMyt!.: u publicznegu i 0 \\'o\ontal"iaciL na 2017 rok uchwalony przez Rad y 

Gminy Sncho-.;iil \V dniu 25 listopacla 2016 r., byJ realizowany przez gmilly w formie 

linap ',ow,-,j oraz nid'inansowej. 

'vV r'll11~iCh Rocznego Programu Wspolpracy W6jt Gminy Sochocin oglosil otwaliy konkurs 

0' ,··( ne, l"ealizJcjy zaclari publicznych zleconych clo realizaeji organizacjom pl)zarzqdowym 

i inn: III poclmiotom okrdlonym wart. 3 ust.3 w/w ustawy /., zakl"-':su aktywnego stylu zyciJ, 

\V \\ yniku ogloszenia konkursu wplynyJa 1 oferta. 

Komisja do spraw oceny ofert na posiedzeniu w dniu ] 0,02.2017 r. pozytywnie 

7.aopiniowala zlozonq. ofeliy i rekomenclowala do udzieknia dotacji na wsparcie realizacji 

Zadalli:A. 

W clniu 24l11arcJ 2017 ruku podpisano Lll110Wy 0 realizacjy zadania pod tytuicm 

,.\1y'spieranie aktywnego stylu zycia", 

Umowa zostala zawarta ze Stowarzyszeniem Aktywnie Zakryceni im. MarkJ. Kasprzaka 

j'. si.;dzibC). w Sochocinie ul. Guzikarzy 9, dzialajqcym na terenie gminy . Tennin realizacji 

zadania okresIono od 24 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 1'. 

\\'sparcie realizacji zadania nastqpilo w fonnie udzic\onej dotacji w kwocie 5 000,00 zl. 

Integrall1C} cz((sciC} umowy jest ofelia zfozona przez w/w stowarzyszenie, W ramach realizacji 

zadania zostalo vvykonanych 5 dziafai1 : 

- Wiosna na sp0l1owo- Kolozqb, 

- Piknik roclzinny sportowo rekreacyjny- pIae zab;lw w Sochocinic, 

- . \kty\vnie \v nowy rok szkolny - Smclrdzewo, 

- Ba! charytatywny w Sochocinie, 

- Mikolajki na spOliowo - hala sportowa w Sochocinie , 

Dzialania ob~imowaly zajl(cia ruchow'e i sprawnosciowe oraz r6znego rodzaju konkursy, 

w kt6rych uczestniczylo f~c,Ll1ie okolo 545 osob. 

http:d.jah�'\nv,'.ci


Roczny program wspolpracy byl realizowany r6wniez w formie nietinansowej, 

\V"parci.l \V realizacji zacb6 statuto\vych orL';l1liz(lcjom pozarzl",Jowym dziabjC).cym na terenic 

?winy Ll(izidono popr;:c7: llJost~pni llil.: kr"'now i obickt6w gminnych oraz sprZytu, np, 

n<-;miou)w, kuchni polowcj oral przeLdzanie ruznych gadzet6\v, 

\f/ :;p61prJ(;~1. hyLt prowadzona tuk7..c z jednostkami ocbotniczych ;:,trazy' pOL':arnych, ktore 

tl.:: l[ (',ionujR .. j()j'll1i-: Slowarzy::;zcI'l \\' zakrcsi( zabe '/.pi-.;CLcnia imprez organizowanych przez 

\V I uk 1":0 i 7 '2)l1in ~: \\.spotpracowalJ przy organizacji biegll [Jow-.:tani.l StYCLniowcgo, 

i)l~ \'U ki.\jaLuwego llOl1orowych davvcow krwi, prowaclzonych pogadanek / rnlodziezc.l 

-L \.() n:, .:Ot'ocmych zawodo\v kolarskich, organizacji turniejll charytatywnego oraz zbi6rki 

t ,n ' i dLl ·'hl 'l'ej d'fi,-czynki, 


