
Projekt 
 
z dnia 14 kwietnia 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej 
Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący  Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ
HRUBIESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Współpraca finansowa Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. realizowana była:

1.W formie powierzenia im realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert.
Współpraca realizowana była w następujących obszarach określonych w § 3 Programu:

- wspieranie i upowszechnianie kultury oraz kultury fizycznej i sportu;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podst. art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie) wsparcie finansowe otrzymały organizacje:
- Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów;
- Stowarzyszenie „Amazonki”;
- Polski Związek Niewidomych.

W budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2019 zaplanowano na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art, 3 ust. 3 cytowanej ustawy,
kwotę 1 349 618 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście
złotych). Powyższa kwota została wskazana w § 7 ust. 2 Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.

1.W drodze konkursowej zlecono realizację zadań publicznych w następujących sferach:

I. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób

Lp.

Nazwa zadania
z konkursu

Nazwa zadania
z oferty

Nazwa
organizacji

Osiągnięte cele

Kwota
planowana
dotacji (w
budżecie)

Kwota
przyznanej
dotacji
(zgodnie z
umową)

Kwota
rozliczonej
dotacji (na
podstawie
złożonego
sprawozdani
a)

Kwota
zwrócona
do budżetu
gminy

1. Usługi
opiekuńcze dla
osób z terenu
Miasta
Hrubieszowa na
rok 2019.

Otwarty konkurs
ofert na usługi
opiekuńcze na
rok 2019

Polski
Czerwony
Krzyż Lubelski
Zarząd
Okręgowy w
Lublinie Zarząd
Rejonowy w
Hrubieszowie

Z usług
opiekuńczych
skorzystały 73 osoby,
u których
zrealizowano łącznie
23 505 godzin usług.

473 745,50
zł

458 347,50 zł 458 347,50 zł 0

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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2. Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi z
terenu Miasta
Hrubieszowa na
rok 2019.

Otwarty konkurs
ofert -
Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi na
rok 2019

Polski
Czerwony
Krzyż Lubelski
Zarząd
Okręgowy w
Lublinie Zarząd
Rejonowy w
Hrubieszowie

Specjalistycznymi
usługami
opiekuńczymi objęto
17 osób.
Przepracowano
11 736 godzin.

257 349,00
zł

47 379,63 zł 247 379,63 zł 0

RAZEM 731 094,50
zł

705 727,13 zł 705 727,13 zł 0

II. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach „Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”

Lp. Nazwa zadania z
konkursu

Nazwa zadania z
oferty

Nazwa
organizacji

Osiągnięte cele

Kwota
planowana
dotacji (w
budżecie)

Kwota
przyznanej
dotacji
(zgodnie z
umową)

Kwota
rozliczonej
dotacji (na
podstawie
złożonego
sprawozdani
a)

Kwota
zwrócon
a do
budżetu
gminy

1. Organizacja czasu
wolnego dzieci,
młodzieży,
dorosłych w
ramach
profilaktyki
uzależnień –
uczestnictwo
w zajęciach
kulturalnych i
sportowych
„Kreatywni i
aktywni”

Organizacja czasu
wolnego dzieci,
młodzieży,
dorosłych w
ramach
profilaktyki
uzależnień –
uczestnictwo
w zajęciach
kulturalnych i
sportowych
„Kreatywni i
aktywni”

Stowarzyszeni

e Pomocy

Osobom

Niepełnospra

wnym oraz Ich

Rodzinom

"Mamy

Siebie"

Przeprowadzono:
- warsztaty krawiecko-
dziewiarskie,
- zajęcia z
bukieciarstwa,
- warsztaty artystyczne,
- międzypokoleniowe
warsztaty kulinarne,
- wyjazd do Lasku
Czumowskiego,
- wyjazd na basen,
- wyjście do kina
„PLON”.

Liczba uczestników: 50

Termin realizacji:
01.03.2019-31.12.2019

30 000,00 zł 2 000,00
zł

2 000,00
zł

0

Zajęcia sportowe
dla dzieci „Z
podwórka na
stadion”.

Miejski Klub

Sportowy

„Unia”

2 szkoleniowców
prowadziło 2 grupy po
25 osób.
Zajęcia odbywały się 3
razy w tygodniu w
okresie letnim i 2 razy
w tygodniu w okresie
jesienno-zimowym.

Liczba uczestników: 50

Termin realizacji:
01.03.2019-31.12.2019

15 000,00 zł 15 000,00 zł 0

Modelarstwo
lotnicze – zajęcia
dzieci i młodzieży
przeciwdziałające
uzależnieniom i
patologiom
społecznym.

Uczniowski
Klub
Sportowy
„JEDYNKA”

Powstały 2 nowe grupy
dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywały się 2
razy w tygodniu po 2,5
godz.
W międzynarodowych
zawodach uczestnicy
zajęć zdobyli: 54
medale, w tym 19
złotych, 17 srebrnych i
18 brązowych.
Liczba uczestników: 20
osób

5 000,00
zł

5 000,00
zł

0
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Termin
realizacji:01.03.2019-
31.12.2019

Rzuć wyzwanie
swoim
ograniczeniom

Stowarzyszeni
e „Hrubieszów
Na Rowerach”

Zorganizowano 9
rajdów rowerowych.

Liczba uczestników:
252

Termin realizacji:
15.03.2019-31.10.2019

2 000,00
zł

2 000,00
zł

0

Organizacja

zawodów

sportowo-

rekreacyjnych dla

dzieci ze szkół

podstawowych i

gimnazjalnych

mieszkańców

miasta

Hrubieszowa.

Powiatowy

Szkolny

Związek

Sportowy

Zorganizowano 28

turniejów w różnych

dyscyplinach

sportowych

(koszykówka, piłka

ręczna, piłka nożna,

drużynowe biegi

przełajowe, czworobój

LA, szkolna drużynowa

Liga LA, mini piłka

nożna, sztafetowe biegi

przełajowe, tenis

stołowy, badminton,

szachy drużynowe,

tenis stołowy

drużynowy).

Liczba uczestników:

350

1200 tzw. osobo

startów.

Termin

realizacji:01.03.2019-

31.12.2019

1 000,00
zł

1 000,00
zł

0

VII Cykl turniejów

rekreacyjno-

sportowych dla

dzieci, młodzieży

i dorosłych z

terenu

Hrubieszowa .

Stowarzyszeni
e Na Rzecz
Dzieci
i Młodzieży
Zespołu Szkół
NR 3 w
Hrubieszowie
„Dla Szkoły”

Zorganizowano:
- 2 turnieje siatkówki
kobiet i mężczyzn,
- 3 turnieje piłki nożnej
mężczyzn,
- 5 turniejów piłki

siatkowej mężczyzn i

kobiet.

Liczba uczestników:

418 (w tym 95 kobiet).

Termin realizacji:

01.03.2019-31.12.2019

1 000,00
zł

1 000,00
zł

0

Akademia

Malarstwa

Amatorskiego

Hrubieszowski

e

Stowarzyszeni

e

Folklorystyczn

e

Warsztaty w plenerze:
6 spotkań, 2x w

miesiącu po 4 godz.

Liczba uczestników: 20

Termin realizacji:

11.03.2019 –

30.11.2019

3000,00
zł

0 3000,00
zł

Obóz

integracyjno-

sportowy z

programem

szkolenia z

koszykówki oraz

Uczniowski
Klub
Sportowy
„Ogólniak”

Przeprowadzono:
- 22 godz. koszykówki
(308 osobo/godz.),
- 9 godz. pływania (126

osobo/godz.)

1 000,00
zł

1 000,00
zł

0
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pływania. Liczba uczestników: 14

Termin realizacji:

01.03.2019 –

31.12.2019

2. Prowadzenie
działań
wspierających dla
osób
uzależnionych od
alkoholu i ich
rodzin w ramach
klubu abstynenta
oraz innych
stowarzyszeń
propagujących 
ideę trzeźwości  w
społeczności
Hrubieszowa:
-oddziaływania
rehabilitacyjne po
zakończeniu
leczenia,
kierowane do
osób
uzależnionych i
członków ich
rodzin,
- gotowość do
prowadzenia
działalności w
zakresie wsparcia
osób z problemem
alkoholowym
oraz  ich  rodzin –
grupy
samopomocowe

Prowadzenie
działań
wspierających dla
osób
uzależnionych od
alkoholu i ich
rodzin w ramach
klubu abstynenta
oraz innych
stowarzyszeń
propagujących 
ideę trzeźwości  w
społeczności
Hrubieszowa:
-oddziaływania
rehabilitacyjne po
zakończeniu
leczenia,
kierowane do osób
uzależnionych i
członków ich
rodzin,
- gotowość do
prowadzenia
działalności w
zakresie wsparcia
osób z problemem
alkoholowym oraz 
ich  rodzin – grupy
samopomocowe,

Stowarzyszeni
e
Trzeźwościow
e „LUMEN”

-działalność na rzecz
społeczności lokalnej-
prowadzenie grup
wsparcia,
- prowadzenie zajęć
informacyjno-
edukacyjnych,
- propagowanie
zdrowego stylu życia,
- działalność na rzecz
społeczności lokalnej.

Liczba uczestników: 20
Termin realizacji:
01.03.2019 –
31.12.20199

38 000,00 zł 38 000,00 zł 38 000,00 zł 0

3. Wsparcie
działalności
Centrum
Integracji
Społecznej w
Mienianach

dotacja na
podstawie
Uchwały Nr
III/16/2018 Rady
Miejskiej w
Hrubieszowie z
dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie
ustalenia
miesięcznej kwoty
dotacji na
działalność
Centrum Integracji
Społecznej w
Mienianach w
2019 r.

Centrum
Integracji
Społecznej w
Mienianach

Reintegracja zawodowa
mieszkańców.

Liczba uczestników: 8

Termin realizacji:
02.01.2019 -
31.12.2019

120 000,00 zł 116 620,00
zł

116 620,00 zł

RAZEM 188 000,00 zł 184 620,00
zł

181 620,00 zł 3000,00
zł

III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie

Lp.

Nazwa zadania
z konkursu

Nazwa zadania z
oferty

Nazwa organizacji Osiągnięte cele

Kwota
planowana
dotacji (w
budżecie)

Kwota
przyznanej
dotacji
(zgodnie z
umową)

Kwota
rozliczonej
dotacji (na
podstawie
złożonego
sprawozdan
ia)

Kwota
zwrócona
do
budżetu
gminy

1. Działalność na
rzecz rozwoju
kultury fizycznej w
mieście
Hrubieszowie

Upowszechnianie
sportu i kultury
fizycznej wśród
mieszkańców
Hrubieszowa.

Miejski Klub
Sportowy „Unia”
Hrubieszów

- dzięki
popularyzacji
sportu wśród
dzieci z
hrubieszowskich
szkół pozyskano

300 000,00 zł 275 000,00
zł

275 000,00
zł

nie
dotyczy
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zawodników do
najmłodszych
drużyn piłkarskich,
- drużyna seniorów
awansowała do IV
ligi lubelskiej,
- drużyna juniora
młodszego
awansowała do I
Ligii
wojewódzkiej,
- drużyna młodzika
młodszego i
trampkarza
młodszego
rywalizowała w
lidze
wojewódzkiej,
- zawodnicy sekcji
lekkoatletycznej
zdobyli łącznie aż
26 punktów we
współzawodnictwi
e sportu dzieci i
młodzieży,
reprezentując klub
na mistrzostwach
Makroregionu
Młodzików,
MałymMemoriale
Kusocińskiego,
Mistrzostwach
Polski Juniorów
oraz Juniorów
Młodszych,
- zawodnicy sekcji
podnoszenia
ciężarów
znakomicie
wypadki na
Mistrzostwach
Polski w kategorii
Seniorów,
Juniorów i
Juniorów
Młodszych oraz
Młodzików.
Zawodnicy sekcji
reprezentowali
Polskę na
zawodach
międzynarodowyc
h.

Upowszechnianie
modelarstwa
lotniczego, tenisa
stołowego oraz gier
zespołowych wśród
mieszkańców miasta
Hrubieszów.

Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka”

1.Zajęcia
modelarskie
odbywały się
cyklicznie 2 razy
w tygodniu w
wymiarze 3,5h, dla
ok. 20
zawodników i
zawodniczek.
2. Zajęcia piłki
koszykowej
dziewcząt i
chłopców oraz
tenisa stołowego
odbywały się dwa
razy w tygodniu w
wymiarze 1,5h w
obu sekcjach, w
szkoleniu
uczestniczyło 40
osób.
3. Zajęcia

16 000,00
zł

16 000,00 zł nie
dotyczy
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prowadziło dwóch
trenerów w ramach
wolontariatu.
4. Uzupełniano
sprzęt sportowy i
wyposażenie dla
zawodników
poszczególnych
sekcji sportowych
zrzeszonych w
Stowarzyszeniu
UKS „Jedynka” w
Hrubieszowie.
5. Zawodnikom
zapewniono udział
w zawodach, w
tym przejazdy.

Organizacja
zawodów kolarskich
na terenie miasta
Hrubieszowa

Stowarzyszenie
„Hrubieszów Na
Rowerach”

Nawiązana została
współpraca z
klubami z Ukrainy
(Żółkiew,
Drohobycz, Lwów,
Sokal).
Hrubieszowskie
Grand Prix jest
imprezą masową.
Utworzona została
liczna grupa, która
regularnie startuje
w zawodach.

Zorganizowanych
zostało 5 imprez
sportowych
(wyścigów
kolarskich), w
których udział
wzięło 238 osób:
- Grand Prix
Hrubieszowa I –
13 km , 69
uczestników
- Grand Prix
Hrubieszowa II-
23,5 km, 49
uczestników
- Grand Prix
Hrubieszowa III-
26 km, 46
uczestników
- Grand Prix
Hrubieszowa IV –
26 km, 45
uczestników
- Mistrzostwa
Powiatu
Hrubieszowskiego
Jazda parami-
męska- 26 km, 29
uczestników.

6 000,00 zł 6 000,00 zł nie
dotyczy

Racketlon i
koszykówka,
dyscypliny sportowe
dla wszystkich

Uczniowski Klub
Sportowy
„Ogólniak”

- zajęcia
treningowe z
tenisa stołowego
odbywały się raz w
tygodniu;
zrealizowano 20
dwugodzinnych
jednostek
treningowych -
przeszkolono 21
osób,
- zajęcia
treningowe z
koszykówki

3 000,00
zł

3 000,00
zł

nie
dotyczy
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odbywały się dwa
razy w tygodniu;
zrealizowano 40
dwugodzinnych
jednostek
treningowych -
przeszkolono 18
osób,
- zorganizowano
Grand Prix
Hrubieszowa w
Tenisie Stołowym
(odbyło się 9
turniejów - 142
osoby, rozegrano
409 meczy
indywidualnych);
- zorganizowano
Hrubieszowską
Liga Koszykówki
(uczestniczyło w
niej 6 zespołów;
odbyło się 9
turniejów - 98
osób. Turniej
Streetballa - 6
drużyn, 23 ooby);
- zorganizowano
Turniej Racketlona
(turniej czterech
rakiet - 12
uczestników);
- zorganizowano
Świąteczne
Turnieje Pokoleń
(koszykówka 2
turnieje);
- udział w
wyjazdowym
szkoleniu z piłki
koszykowej- 13
osób

RAZEM 300 000,00 zł 300 000,00
zł

300 000,00
zł

nie
dotyczy

2. W drodze pominięcia otwartego konkursu ofert zlecono wykonywanie zadań publicznych:

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji Osiągnięte cele Kwota wsparcia finansowego

1. Wspieranie kultury
fizycznej i sportu w
mieście Hrubieszowie -
Wniesienie opłat
regulaminowych do
Lubelskiego Związku
Piłki Nożnej

Miejski Klub Sportowy „Unia”
Hrubieszów

Opłacenie na bieżąco opłaty
statutowej, co umożliwiło
uczestnictwo w rozgrywkach
określonych w regulaminie
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
grup seniorów I zespołu oraz grup
młodzieżowych.

6 000,00 zł

2. Wspieranie kultury
fizycznej i sportu w
mieście Hrubieszowie -
Uczestnictwo w
treningach i meczach
ligowych województwa
lubelskiego w IV lidze
sezon jesienny runda
2019/2020

Miejski Klub Sportowy „Unia”
Hrubieszów

Prowadzenie otwartych zajęć
treningowych zawodników
pierwszego zespołu.
Uczestnictwo mieszkańców miasta w
treningach pierwszego zespołu
spowodowało emocjonalne włączenie
się w rywalizację drużynową przez
osoby obserwujące zajęcia oraz
stanowiło dodatkową motywację dla
zawodników.

10 000,00 zł

3. Rehabilitacja warunkiem
powrotu do zdrowia
pacjentów
onkologicznych

Stowarzyszenie Amazonki Rehabilitacja członkiń stowarzyszenia
- 50 zabiegów dla kobiet po zabiegach
onkologicznych piersi w wyniku
choroby raka piersi, które wymagają
stałej rehabilitacji kończyny górnej i
stawu barkowego.

7 400,00 zł
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Termin realizacji: 04.02.2019-
22.05.2019

4. Samodzielnie
pokonujemy bariery

Polski Związek Niewidomych Grupowe szkolenie z zakresu
samoobsługi i wykonywania czynności
dnia codziennego metodami
bezwzrokowymi oraz z zakresu
orientacji przestrzennej i
samodzielnego poruszania się z białą
laską.
Liczba uczestników: 8
Termin realizacji: 01.08.2019-
30.09.2019

3 500,00 zł

II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Drugą formą współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi jest
współpraca pozafinansowa w szczególności użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach
 lokali i budynków komunalnych oraz udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego. W ramach realizacji powyższej formy Gmina Miejska Hrubieszów użycza
bądź wynajmuje lokale i budynki dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

1. Budynek przy ul. 3-go Maja 15 :
1) Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża;
2) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów;
3) Związek Sybiraków Koło Hrubieszów;
4) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski.

2. W obiekcie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji siedziby posiadają:
1) Miejski Klub Sportowy „Unia”;
2) Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”.

3. W obiekcie Hrubieszowskiego Domu Kultury siedzibę posiada:
1) Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne.

4.W obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy siedzibę posiada:
1) Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej Urzędu Miasta i pomieszczeń
Hrubieszowskiego Domu Kultury organizując walne zebrania, konferencje czy też spotkania.
W ramach tej formy współpracy prowadzone są konsultacje programu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi, organizowane spotkania z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele
organizacji pozarządowych biorą udział w komisjach konkursowych. Organizacje pozarządowe zgłaszają
wnioski, uwagi i propozycje szczególnie na etapie tworzenia projektu budżetu.

Ocena realizacji Programu

1. Współpraca finansowa

Lp. Rodzaj miernika Rok 2018 Rok 2019

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
7 (w tym 2*) 4

2. Liczba zadań publicznych zleconych do realizacji (w tym liczba
zadań konkursowych) 13 15

3. Liczba zadań konkursowych
11 12
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4.. Liczba złożonych ofert
30 17

5. Liczba odrzuconych ofert
7 0

6. Liczba zawartych umów 16 19

7. Liczba umów rozwiązanych 0 0

8. Liczba umów unieważnionych 0 0

9 Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych
konkursach ofert

19 16

10. Liczba organizacji pozarządowych biorących po raz pierwszy
udział w otwartych konkursach ofert

1 1

11. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne
w oparciu o dotacje

16 17

12. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne
w oparciu o dotacje po raz pierwszy

2 1

13. Wartość dotacji wnioskowanych
1 153 770,80 zł 1 265 828,13 zł

14. Wartość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na
realizację zadań publicznych 1 091 360,80 zł 1 217 247,13 zł

w trybie otwartego konkursu ofert
1 074 760,80 zł 1 073 727,13 zł

z pominięciem otwartego konkursu ofert
16 600 zł 143 520,00 zł

15. Wartość finansowego wkładu własnego realizatorów zadań
publicznych 50 712,43 zł 45 725,56 zł

16. Wartość pracy społecznej realizatorów zadań publicznych
17 941,00 zł 16 150 zł

UWAGA:
* - wykazane konkursy były ogłoszone w grudniu 2017 r., ale dotyczyły realizacji zadań publicznych
w roku 2018.

W 2019 r. nie były realizowane zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych.
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UZASADNIENIE

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego to dokument programowy, określający
zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Program
został przyjęty 9 listopada 2018 r. uchwałą nr LXI/450/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Ewaluacja Programu została dokonana na podstawie wartości mierników dotyczących współpracy
finansowej i pozafinansowej za rok 2019 do ich poziomu za rok 2018.

Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 688 tj.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie
później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządziła: WIOLETTA PIETRUSIEWICZ
podinspektor ds. społecznych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań
dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:

RADOSŁAW SZKUDZIŃSKI
Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji

AGNIESZKA
WRÓBLEWSKA
z-ca Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-
Administracyjnego

DARIUSZ KORNELUK
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy
projekt aktu związany jest z
koniecznością wydatkowania środków z
budżetu):

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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