
projekt 

UCHWAŁA NR .../.../2022 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ………. maja 2022 roku 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  programu współpracy Gminy Izbica 

Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za 2021 rok 

 

Na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zm.) w 

związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), uchwala się co następuje:  

§1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z realizacji  programu 

współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

UZASADNIENIE 

W ubiegłym 2019 roku, Uchwałą Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-

2023, przyjęto zasady współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W 2021 roku ogłoszono 

jeden otwarty konkurs na zlecanie realizacji zadań publicznych, wyszczególnionych w  

wieloletnim programie ww. współpracy. 

 



Załącznik do UCHWAŁY NR ...      

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ    
z dnia ………. maja 2022 roku      

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji     
 programu współpracy Gminy Izbica Kujawska     
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    
 wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok  

 

 

SPRAWOZDANIE Burmistrza Izbicy Kujawskiej z realizacji  programu współpracy Gminy 

Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za 2021 rok. 

 

W roku kalendarzowym 2021 miała miejsce współpraca Gminy Izbica Kujawska z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z 

uchwalonym przed Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej Wieloletnim Programem współpracy 

Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na lata 2019-2023. 

 Zgodnie ze stosowną umową, wskutek rozstrzygniętego konkursu ofert,  realizowano 

w 2021 roku zadanie publiczne pn. Organizacja cyklu imprez sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych, turniejów, rajdów, zawodów, warsztatów twórczych, promujących zdrowy 

tryb życia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Zadanie to 

przeprowadziło stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Horyzont - Izbica Kujawska”. 

 Ww. oferent zostały wyłoniony w konkursie ofert  na wykonywanie w 2021 roku 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, turystyki  i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego.  



  Działanie to miało związek z uchwalonym przed Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej 

Wieloletnim Programem współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023 oraz 

wyodrębnionym w preliminarzu wydatków budżetu kapslowego na 2021 rok paragrafem: 

2360: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  terytorialnego udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

 Zorganizowano rodzinne rajdy rowerowe i pikniki z konkursami m.in. z tematyki 

profilaktyki uzależnień. 

  Merytorycznie i finansowo – wykonano i rozliczono zadanie bez zastrzeżeń.  

 Z przyznanych 4760 zł (konkurs ogłoszono na 5000 zł) wydatkowano 3927,91 zł – ze 

środków publicznych, zgodnie z treścią ogłoszonego konkursu, a potem: ofertą i umową, 

natomiast kwotę niewydatkowaną, w wysokości 832,09 zl, zwrócono 3 listopada 2021 roku 

na konto Gminy Izbica Kujawska.  

 

 


