
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja 
każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XI/83/19 
Rady Gminy Sawin z dnia 22 listopada 2019 r.

Celem głównym Programu było kształtowanie partnerstwa Gminy Sawin 
z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu 
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Współpraca Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach 
finansowych i pozafinansowych.

W zakresie finansowym dotyczyła wspierania/powierzania realizacji zadań z zakresu: 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  50 000,00zł

Zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu Klub Sportowy Sawena Sawin (umowa 
nr SR/1/2020 z dnia 25.03.2020r.) oraz stowarzyszeniu Klub Strzelecki „Strzelec Saw in”(um ow a 
nr SR/2/2020).

Klub Sportowy Sawena Sawin upowszechniał kulturę fizyczną poprzez udział dzieci, 
młodzieży i dorosłych w zajęciach szkoleniowych, rozgrywkach prowadzonych przez Chełmski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej -  runda jesienna sezonu. Zadanie zrealizowane 
w okresie -  czerwiec-listopad 2020r.

Klub Strzelecki „Strzelec Sawin” upowszechniał kulturę fizyczną poprzez udział dzieci, 
młodzieży i dorosłych w zajęciach szkoleniowych i zawodach strzeleckich. Dodatkowe środki zostały 
przeznaczone na modernizację strzelnicy. Zadanie zrealizowane
w okresie -  czerwiec-listopad 2020r. Osiągnięte rezultaty dotyczą: poprawy sprawności fizycznej 
uczestników, pozytywnego oddziaływania wychowawczego, stworzenia możliwości właściwego 
spędzania czasu wolnego zarówno uczestnikom jak i mieszkańcom gminy.

Formy pozafinansowe współpracy dotyczył}':
>  wzajemnego informowania się Gminy Sawin oraz organizacji pozarządowych 

o planowanych kierunkach działań, w tym informowanie organizacji pozarządowych
0 zadaniach publicznych, które będą realizowane w roku obowiązywania programu;

> konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

>  udostępnianiu serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej 
Gminy;
organizacji spotkań przedstawicieli Gminy z przedstawicielami sektora pozarządowego
1 innymi zainteresowanymi, mające na celu wymianę poglądów dotyczących najważniejszych 
aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój obszarów współpracy;

> wspierania, rozwijania idei wolontariatu oraz wykorzystywanie potencjału wolontariuszy;
> obejmowania patronatem przez władze Gminy Sawin projektów i inicjatyw realizowanych 

przez organizacje pozarządowe;
> udzielania przez Gminę Sawin rekomendacji wnioskującym o to organizacjom 

pozarządowym;
> wspólnego opracowywania i realizacji p reje kłów finansowanych ze środków zewnętrznych.


