
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 
Sochocin z organizacjami pozarz~dowym oraz innymi podmiotami, 
o ktorych mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie za 2021 

Roczny Program Wsp61pracy Gminy Sochocin z organi zacjami pozarzqdowym oraz innymi 

podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2021 rok uchwalony przez Rad y 

Gminy Sochocin w dniu 30 listopada 2020 r. , by1 realizowany przez gminy gl6wnie w 

formie niefinansowej poprzez m.in. udostypnianie teren6w i obiekt6w gminnych. 

Konkurs na realizacjy zadania publicznego 0 gloszono 27 sierpnia 2021 r. w skutek kt6rego 

nie wptyny1a zadna oferta. 

Prawdopodobnq przyczynq braku ofert by! kolejny rok pandemii i zwiqzane z niq obostrzenia. 

a takZe prawdopodobnie skomplikowana dokumentacja okreslona rozporzqdzeniem 

Rozporzqdzenie Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 

24 pazdziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych 

reali zacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadan wymagana 

do otrzym ania i rozliczenia dotacji. 

Gmina realizuje zadania w zakresu wsp61pracy z organizacjami pozarzqdowymi r6wniez 

w trybie ustawy 0 sporcie oraz uchwa1y nr XIII96/20 19 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 

listopada 2019 r. okreslajqcej warunki i tryb finansowania zadania w1asnego Gminy Sochocin 

w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu. na terenie gminy Sochocin. 

W 2021 roku przeprowadzono dwa nabory wniosk6w w miesiqcach luty i maj 2021 r. 

W wyniku naboru wniosk6w gmina udzielila dw6ch dotacji na reali zacjy zadania pod nazvvq 

..Upowszechnianie kultury fizyc znej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu zycia wsr6d 

dzieci i mlodziezy, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych" dla Gminnego 

Klubu Sportowego .,WKRA·· w kwotach 40 .000.00 zl i 30 000,00 z1. -lqcznie 70 000.00 z1. 

Gminny Klub Sportowy .. WKRA " na reali zacjy zadania wykorzysta! srodki w lqcznej kwocie 

64 785.18 z1. 

Dla reali zacji zadania gmina udostypnia klubowi stadion gminny oraz pomieszcJenia szkolne 
{ 

do przechowywania sprzytu w drodze umowy uzyczenia. 

Sochocin dnia 30.05.2022 r. 

http:40.000.00

