
                                                                                                          Sulejów, dnia 09.04.2013 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

 
z realizacji Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2011r. 
w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sulejów z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2012 roku, zmienioną Uchwałą Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej  
w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2011 Rady 
Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu 
Współpracy Gminy Sulejów z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku. 
                                          
 

• LKS Luciążanka Przygłów 

- z wykonania zadania publicznego, organizacji szkolenia w zakresie piłki nożnej  
w Przygłowie sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej w Przygłowie w okresie od 
14.03.2012 r. do 31.12.2012 r., określonego w umowie nr KT 4126/4/2012 zawartej w dniu 
14.03.2012 r. pomiędzy Burmistrzem Sulejowa, a LKS „Luciążanka Przygłów” na kwotę 
35.000 zł 

Data złożenia sprawozdania: 24.01.2013 r. 
Planowane cele zrealizowano całościowo z założeniami. Zadania wykonano według 
ustalonych zamierzeń, a jego realizacja przebiegała zgodnie z opisem zadania przewidzianego  
w ofercie. 
 
Środki pochodzące z dotacji: 35 000.00 (82,1 %) 
Środki własne 7 628,54 (17,9 %) 
 
 
 
• UKS „FUKS” Sulejów 
- z wykonania zadania publicznego, organizacji szkolenia w zakresie piłki siatkowej   
Sulejowie dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności 
fizycznej, organizowanie turniejów i zawodów sportowych w piłce siatkowej w okresie od 
14.03.2012 r. do 31.12.2012 r. określonego w umowie Nr KT 4126/3/2012 zawartej w dniu 
14.03.2012 r. pomiędzy Burmistrzem Sulejowa, a UKS „FUKS” na kwotę 30.000 zł. 

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2013 r. 
Planowane cele zrealizowano całościowo z założeniami. Zadania wykonano według 
ustalonych zamierzeń, a jego realizacja przebiegała zgodnie z opisem zadania przewidzianego  
w ofercie. 
 

Środki pochodzące z dotacji: 30 000,00 (89,68 %) 
Środki własne 3 452,98 (10,32 %) 
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• MGKS „Skalnik Sulejów” 

- z wykonania zadania publicznego, organizacji szkolenia w zakresie piłki nożnej  
w Sulejowie dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności 
fizycznej, organizowanie turniejów i zawodów sportowych w piłce nożnej w okresie od 
14.03.2012 r. do 31.12.2012 r. określonego w umowie Nr KT 4126/2/2012 zawartej w dniu 
14.03.2012 r. pomiędzy Burmistrzem Sulejowa, a MGKS „Skalnik” Sulejów na kwotę 85.000 
zł. 

Data złożenia sprawozdania: 24.01.2013 r. 
Planowane cele zrealizowano całościowo z założeniami. Zadania wykonano według 
ustalonych zamierzeń, a jego realizacja przebiegała zgodnie z opisem zadania przewidzianego  
w ofercie. 
 

Środki pochodzące z dotacji: 85 000,00 (80,23 %) 
Środki własne 20 951,95 (19,77 %) 
 

 
 

• LUKS START Przygłów 

- z wykonania zadania publicznego, organizacji szkolenia w zakresie tenisa stołowego  
w Przygłowie sportowego dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień  
i sprawności fizycznej, organizowanie turniejów i zawodów sportowych w tenisie stołowym 
w okresie od 14.03.2012 r. do 31.12.2012 r. określonego w umowie Nr KT 4126/5/2012 
zawartej w dniu 14.03.2012 r. pomiędzy Burmistrzem Sulejowa, a LUKS START Przygłów 
na kwotę 10.000 zł. 

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2013 r. 
Planowane cele zrealizowano całościowo z założeniami. Zadania wykonano według 
ustalonych zamierzeń, a jego realizacja przebiegała zgodnie z opisem zadania przewidzianego  
w ofercie. 
 

Środki pochodzące z dotacji: 10 000.00 (90,33 %) 
Środki własne  1 070.00 ( 9,67%) 
 

 
• „EURO-CENTRUM” 
- z wykonania zadania publicznego, wspieranie działalności Gminnego Centrum Informacji  
z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami w okresie od 14.03.2012 r. do 31.12.2012 r. określonego w umowie 
Nr KT 4126/1/2012 zawartej w dniu 14.03.2012 r. pomiędzy Burmistrzem Sulejowa,  
a stowarzyszeniem „EURO-CENTRUM” na kwotę 10.000 zł. 

Data złożenia sprawozdania: 29.01.2013 r. 
Planowane cele zrealizowano całościowo z założeniami. Zadania wykonano według 
ustalonych zamierzeń, a jego realizacja przebiegała zgodnie z opisem zadania przewidzianego  
w ofercie. 
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Dotacja z Urzędu Miejskiego: 10.000 zł.  ( 61,77%) 
Pozyskane środki, środki własne: 6 189,64 zł.  (38,23 %) 
 

 
 

 

Szczegółowe sprawozdania końcowe, umowy oraz wszelkie materiały dotyczące pożytku 
publicznego organizacji pozarządowych oraz wykonania zadań publicznych znajdują się  
w Referacie Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. 
 
       
 
 

Sylwia Miller 
Referat Promocji, Kultury 
Turystyki i Sportu 


