SPRAWOZDANIE

z realizacii Programu wsprilpracy miasta Kolno z organuacjami pozarzqdowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepis6w ustawy o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

Stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 450) przedklada sig spraw-o zdanie
zrealizacji programu wsp6lpracy za20l7 rok.

,,Program wsp6lpracy miasta Kolno z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepis6w ustawy o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" zostal przyjEty Uchwalq Nr XVIII/l I t/i6 Iiady
Miasta Kolno na sesji w dniu 25 listopada 2016 roku.

w ramach uchwalonego na rok 2017 ,,programu wsp6lpracy,, - zgodnie z wymogami

ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Kolno oglosil
dwa otwarte konkursy ofert na realizacjg zadafipublicznych z zakresu:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia
na terenie miasta Kolno w 2017 roku - Zarzqdzenie Nr 22511 6 z dnia 14 grudnial0l6 roku
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno w 2Ol7 roku Zarz4dzenie Nr 277 ll7 z dnia 4 lipca 20 I 7 roku.
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konkursie podano m.in.: szczeg6lowe rodzaje zadan, zasady
pruyznawania dotacji, termin, kryteria i tryb wyboru ofert oraz wysokoS6 Srodk6w publicznycl
przeznaczonych na realizacjg zadah.
W pierwszym konkursie na realizacjg ww. zadari przewidziano 130 OO0 zl (slownie: sto
trzydzieSci tysigcy zlotych), w drugim przeznaczono 68 000 zl (slownie: szescdziesiqt osiem
tysigcy zlotych). Zlolone oferty (w I konkursie wplynglo 15 ofert, w II jedna) analizowala
i oceniala pod wzglgdem formalnym i merytorycznym 6-osobowa Komi$a
Konkursowa do
opiniowania ofert zloZonych w otwartym konkursie ofert, powolana przezburmistrza Miasta,
zlohonaztrzech przedstawicieli Urzgdu Miasta Kolno oraztrzechprzedstawicieli organizacji
pozarzqdowych. W pierwszym konkursie z uwagi na brak dokument6w rejestrowych
zostaly
odrzucone, Komisja glosowala przeciw dofinansowaniu obu ofert z uwagi na braki formalne.
Pozostale ofbrty Komisja zaopiniowala pozytywnie. Ostateczn4 decyzjgT prryrn
iu dotacji
podj4t Burmistrz Miasta i zlecil g organizacjom pozarz4dowym r.uiiru..1g ot
r.stonyrh zadah
publicznych, zudzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
WysokoSc Srodk6w przyznanych organizacjom pozarzEdowym
publicznych w 2017 roku przedstawi a ponilsza tabela.
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