WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
Łańcut, dnia 17.05.2021 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.
Zgodnie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.) Wójt Gminy Łańcut zobowiązany jest do przedłożenia w okresie do
dnia 31 maja 2021 r. Radzie Gminy Łańcut sprawozdania z realizacji
ww. programu.
Program współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjęty został
uchwałą Nr XV/198/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.
W 2020 r. nie został ogłoszony żaden otwarty konkurs ofert. Natomiast na
podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, przyznane zostały dotacje
na zadania z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę 402.250 zł.
Zadania realizowały następujące podmioty:
-Ludowy Klub Sportowy „ARKA" Albigowa za kwotę 50.000 zł
-Ludowy Klub Sportowy „GŁUCHOWIANKA" Głuchów za kwotę 37.000 zł
-Handzlowski Klub Sportowy „Grom-SZiK" Handzlówka za kwotę 40.000 zł
-Ludowy Klub Sortowy „DĄB" Kosina za kwotę 50.000 zł
-Ludowy Klub Sportowy „CZARNI" Kraczkowa za kwotę 53.750 zł
-Ludowy Klub Sportowy „SZAROTKA" Rogóżno za kwotę 44.000 zł
-Ludowy Klub Sportowy „SAWA" Sonina za kwotę 61.500 zł
-Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ" Wysoka za kwotę 42.000 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „SONINIANKA" Sonina za kwotę 2.000 zł
-Stowarzyszenie Sportowo - Turystyczne Gminy Łańcut „SPORTUR" za kwotę
22.000 zł.
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci
udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy wypełnianiu wniosków
o dotację ze środków zewnętrznych oraz rozliczaniu
pozyskanego
dofinansowania przez kluby sportowe L K S " S A W A " Sonina, H K S „GromSZiK" Handzlówka, L K S „DĄB" Kosina, L K S "CZARNI" Kraczkowa,

L K S "GŁUCHOWIANKA" Głuchów i L K S "ORZEŁ" Wysoka (Program
K L U B ) , jak również przy przygotowywaniu aneksów do umów
0 dofinansowanie (przesuwających terminy realizacji projektów) z uwagi na
sytuację związaną z pandemią COVID-19 przez Stowarzyszenie Promocji
1 Rozwoju Wsi Handzlówka oraz Stowarzyszenie Seniorów Gminy Łańcut
"Aktywny Senior" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PROW).
Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie
zadania na stronie internetowej gminy oraz w gazecie Głos Gminy Łańcut.
Ponadto Wójt Gminy Łańcut włączył się w przygotowanie organizowanego
przez stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut
Charytatywnego
Balu
Samorządowego Gminy Łańcut, który odbył się w dniu 25 stycznia 2020 r.
w Albigowej. Dochód z balu przekazany został przez stowarzyszenie na
stypendia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łańcut. Ich wysokość
uzależniona była od osiągnięć uczniów i wynosiła 200, 300 i 500 zł. Stypendia
w łącznej kwocie 21.500,00 zł otrzymało 71 uczniów.
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