
 

Siennica, 30 kwietnia 2014 r. 

Rada Gminy w Siennicy. 

Sprawozdanie 

Na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie  w 2013 r. uchwalonego 8 listopada 2012 r. przez Radę Gminy w Siennicy 

(uchwała Nr XIX/147/2012 ). 

 

Zarządzeniem Nr OK.0050.8.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. Wójt Gminy Siennica ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu w 2013 r. na zadania : 

1. organizacja zajęć sportowych lekkoatletyki, piłki nożnej, tenisa stołowego oraz udział w 

zawodach sportowych dzieci i młodzieży w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2013 r. 

Na realizację tego zadania zostały przeznaczone środki w wysokości 3 000 zł.   

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr ST.0050.10.2013 Wójta Gminy Siennica z 

dnia 8 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowania ofertę złożoną przez Uczniowski Klub 

sportowy „Berek”. Wójt Gminy podpisał umowę z klubem na realizację powyższego 

zadania.  

UKS „Berek” w ustawowym terminie przedłożył sprawozdanie końcowe  z realizacji 

zadania publicznego. 

2. Organizacja zajęć sportowych piłki nożnej i udział w zawodach sportowych chłopców w 

okresie od 18 marca do 31 grudnia 2013 r. 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr ST.0050.10.2013 Wójta Gminy Siennica z 

dnia 8 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowania ofertę złożoną przez Parafialny Klub 

Sportowy „Life”. Wójt Gminy podpisał umowę z klubem na realizację powyższego zadania.  

Parafialny Klub Sportowy „Life” w ustawowym terminie przedłożył sprawozdanie końcowe  

z realizacji zadania publicznego. 

3. Organizacja zajęć sportowych piłki nożnej i udział w zawodach sportowych seniorów w 

okresie od 18 marca do 31 grudnia 2013 r. 

Na realizację tego zadania zostały przeznaczone środki w wysokości 23 000 zł. 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr ST.0050.10.2013 Wójta Gminy Siennica z 

dnia 8 marca 2013 r. pozytywnie zaopiniowania ofertę złożoną przez Gminny Klub 

Sportowy „Fenix”. Wójt Gminy podpisał umowę z klubem na realizację powyższego 

zadania.  

Gminny Klub Sportowy „Fenix” w ustawowym terminie przedłożył sprawozdanie końcowe  

z realizacji zadania publicznego. 

 


