
Sztabin dn. 23.02.2010r. 
 

Rada Gminy Sztabin 
 

 
Sprawozdanie 

z  realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sztabin 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2009r 
 

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 09 grudnia 2008r. 
w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009, przedkładam 
Radzie Gminy Sztabin sprawozdanie za 2009r. z realizacji Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Sztabin w sprawie programu współpracy Gminy 
Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009 rok był konsultowany z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w formie spotkania, które odbyło się na zaproszenie Wójta Gminy Sztabin w dniu 
14.11.2008r., w budynku Urzędu Gminy Sztabin. Konsultacje dotyczące tego projektu 
zostały udokumentowane w postaci notatki służbowej z dnia 20.11.2008r., 
sporządzonej przez pracownika UG Sztabin.  

2. W dniu 25 marca 2009r odbyło się drugie spotkanie które dotyczyło: 
a) konsultacji projektów uchwał w sprawie: 

− zmiany uchwały Nr XV/100/08 RG Sztabin z dn.09.12.2008r. w sprawie programu 
współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok; 

− Karty Współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

b) spotkania z przedstawicielami Regionalnego Instytutu Społeczno - Ekonomicznego, 
Konsultacje dotyczące dwóch projektów uchwał zostały udokumentowane poprzez 
sporządzenie informacji ze spotkania przez pracownika UG Sztabin. Do powyższych 
projektów obecni na spotkaniu nie wnieśli żadnych uwag. Przedstawiciele 
Regionalnego Instytutu Społeczno – Ekonomicznego z Białegostoku poinformowali 
przybyłych na spotkanie jakie bezpłatne usługi oferuje Instytut dla nowotworzonych 
organizacji pozarządowych. 

3. W budżecie Gminy Sztabin na 2009r. organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przydzielono dotację w 
wysokości 15.000 zł, z czego wykorzystano 5.000 zł. 

4. Zadania wymienione w programie realizowano w formie jednego otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji, 
− na konkurs wpłynęły 3 oferty, z czego dwie zostały odrzucone, ponieważ złożył je 

podmiot nieuprawniony; 
− Gmina Sztabin reprezentowana przez Wójta Gminy Sztabin zawarła w dniu 

01.07.2009r. umowę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej na realizację 
zadania ”Ocalić od zapomnienia”; 



− rozliczenie z wykonanego zadania poprzez złożenie sprawozdania końcowego z 
wykonania zadania publicznego nastąpiło w dniu 14.12.2009r.; 

5. W roku 2009 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań 
publicznych. 

6. Według obecnych na spotkaniu w dniu 19.10.2009r. przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego współpraca z Gminą Sztabin jest jak najbardziej pozytywna: 
− organizacje pozyskały wolne pomieszczenia w budynkach gminnych na 

prowadzenie działalności statutowej; 
− następował bieżący przepływ informacji np. Urząd Gminy Sztabin informował o 

szkoleniach lub środkach do pozyskania z różnych źródeł; 
− aktualizowano na bieżąco mapę aktywności, która znajduje się na stronie 

internetowej urzędu w zakładce Przejrzysta Polska. 
− organizacje włączyły się w przygotowanie i organizację Dożynek Gminnych. 

Należy dodać że Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie, w partnerstwie 
m.in. z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sztabinie realizowało projekt „Wspólna Sprawa 
akcje integracyjne a w tym przygotowanie i organizacja dożynek gminnych” 
Wysoka Rado! Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania. 
 

Wójt 
Tadeusz Drągiewicz 


