
Sprawozdanie z realizacji Programu WspoJpracy Gminy 
Sochocin z organizacjami pozarz~dowym oraz innymi podmiotami, 0 

ktolrych mowa wart. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 

dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie za 2019 

. . 
W sp61pracy Gminy z organizacjami oraz mnyml 

o ktorych mowa wart. 3 z dnia 24 kwietnia o 

pozytku publicznego i 0 na 2019 rok 

Gminy .:>V\.l1V\.l1 w dniu 30 listopada 2018 r., realizowany przez gmin~ w 

Programu Wsp61pracy W6jt Gminy Sochocin oglosil konkurs 

zadan publicznych do realizacji organizacjom 

1 mnym okreslonym wart. 3 w/w ustawy z zakresu wspierania i 

samorz<1-dowej, w tym programow 

W \\-yniku konkursu wplynyly 2 

oeeny ofert ta Gminy, na PV;:'lCU<CCl w dniu 

4 oeeny ofert podanymi 

z na i 1iczb~ os6b, do byly poszczeg61ne 

komisja do w6jta gminy 0 dotacji na realizaejyUU<Cl.... l .... 

dwoma 

W dniu 19 roku podpisano umowy o realizacji zadania 

"Sochocin Moja ze 1m. 

Kasprzaka na 10,00 zlotych oraz z Wiejskich w 

na realizacjy wsp61not i spolecznosci 

lokalnej" VoJ 

Termin C;:'iVllV do dnia do 31 19 r. 

ramach LaualH wspomagaJqca i spolecznosci 

KGW w Kondrajcu '7Am<:>n spotkanie integracyjne z mieszkancami, warsztaty 

kulinarne oraz konkurs 

Stowarzyszeniem im. Marka czysciowo 

"Sochocin Moja . Zorganizowano w Sochocinie w 

kt6rego przeprowadzono oraz 1 OO-lecia odzyskania 

niepodleglosci oraz trening z trenerem walking. 



Niewykorzystane srodki organizacja zwr6cila do budzetu gminy. 

Roczny program wspolpracy byl realizowany rowniez w formie niefinansowej. Wsparcia w 

realizacji zadan statutowych organizacjom pozarzqdowym dzialajqcym na terenie gminy 

Sochocin udzielono poprzez m.in. udostypnianie terenow i obiektow gminnych, np. Stadionu 

Gminnego w Sochocinie, a takZe sprzytu, np.: namiot6w, kuchni polowej i rMnego rodzaju 

gadzetow promocyjnych. Ponadto kola gospodyn wiejskich z terenu gminy nieodplatnie 

wystawily swoje stoiska na gminnej imprezie plenerowej pn. "XIII Dni Sochocina". Kolom 

gospodyn wiejskich udostypniono rowniez swietlice wiejskie dla wykonywania zadan 

statutowych. / .. ----..... 
) 

Sochocin dnia 22.05 .2020 r. 


