.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
W RAMACH WSPÓŁPRACY GMINY WŁADYSŁAWÓW Z ORGANIZACJAMI
POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
Działając na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Władysławów
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2016-2020, przekazujemy informacje z realizacji zadań publicznych w roku 2018.
Gmina Władysławów, podobnie jak w latach ubiegłych wspierała działania organizacji
pozarządowych oraz klubów sportowych z terenu gminy i nie tylko, poprzez przyznanie dotacji na
realizację zadań publicznych.
W odpowiedzi na konkursy, ogłoszone w lutym jak i listopadzie 2018 wpłynęły oferty na
realizację zadań publicznych, które zawierały opis proponowanych działań. Wszystkie złożone
oferty zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy,
Kwota przekazana w roku 2018 na wsparcie realizacji zadań publicznych to 80 000 zł.
* W ramach działania - Kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja dotację otrzymały:
1. GLKS Znicz Władysławów – 38.000 zł,
2. UKS Skoczek - 14.500 zł,
3. LZS Baszta Wyszyna – 8.000 zł,
4. Władysławowski Klub Karate Kyokushin Kan – 3.500 zł,
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarstwa - 4.000 zł
6. Klub Wędkarstwa Sportowego Skimmers – 1.000 zł
7. Fundacja Lech Poznań Football Academy – 2.000 zł
8. Fundacja Piotra Reissa – 1.000 zł
* W ramach działania -Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz
wyrównanie szans tych rodzin dotację otrzymał
1. Bank Żywności w Koninie - 5.000 zł.
* W ramach działania – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotację
otrzymało
1. Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 3000 zł
Zadania na które Gmina Władysławów przeznaczyła dotacje zostały zrealizowane zgodnie z
ofertami i umowami zawartymi z organizacjami. Wszystkie podmioty, którym zlecano realizację
zadań publicznych rozliczyły się z dotacji składając w terminie sprawozdanie wykonania zadania
publicznego. Skontrolowano dokumenty księgowe, których należności pokrywała dotacja z Gminy
Władysławów, a także rachunki i faktury opłacane w ramach finansowego wkładu własnego do
zadań.

