
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH PRZEZ
GMINĘ  ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM

PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO

W nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Raba Wyżna  Nr XIV/100/2011  z dnia 24 listopada 
2011 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego,wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2012 rok, zarządzeniem  nr 08/2012 z dnia 16  marca 2012 r. ogłoszono 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Raba Wyżna w 
okresie od daty ogłoszenia konkursu do 30 listopada 2012roku.

Zadania obejmowały dwie grupy:
GRUPA I. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów 
sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej oraz prowadzenie sekcji szkoleń w 
zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych.

Na realizację zadań z grupy I przeznaczono środki finansowe w formie dotacji w wysokości 
50 000 zł z podziałem na wykonanie poszczególnych zadań: 

- rodzinne festyny sportowo- rekreacyjne  w wysokości  5 000zł. z podziałem  na 
miejscowości :

Raba Wyżna- Bielanka -1 000 zł
Skawa - 1 000 zł 
Rokiciny Podhalańskie - 1 000 zł 
Sieniawa - 1 000 zł 
Miejscowości z terenu Orawy gmina Raba Wyżna  1 000 zł 

- prowadzenie selekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w 
rozgrywkach sportowych. 45 000 zł w tym na poszczególne miejscowości: 

Raba Wyżna - 13 000 zł 
Skawa - 10 000 zł
Sieniawa - 8 000 zł
Rokiciny Podhalańskie - 9 000 zł
Podsarnie  -  5 000 zł 

GRUPA II. upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz 
ochrona dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom. 
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w formie dotacji w 
wysokości 50 000 zł  w następujących miejscowościach:

Skawa - 22 000 zł
Raba Wyżna - 22 000 zł
Sieniawa - 4 000 zł
Miejscowości z terenu Orawy gmina Raba Wyżna - 2 000 zł



Do konkursu wymienionego w GRUPIE I złożone zostały  oferty na  :

Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie 
rodzinnych festynów sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej  3  oferty:

1. Ludowy Klub Sportowy Janosik z Sieniawy
2. Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich

Prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach 
sportowych  5 ofert: 

1.  Ludowy Klub Sportowy Janosik z Sieniawy
2.  Ludowy Klub Sportowy Orkan z Raby Wyżnej
3.  Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich
4.  Klub Sportowy Skawianin ze Skawy
5.  Gminny Klub Sportowy „ Raba Wyżna- Podsarnie”

Powyższe organizacje zrealizowały zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami.

Do konkursu wymienionego  w GRUPIE II złożone zostały 4 oferty przez: 

1. Parafia Rzymsko- Katolicka p. w. NMPWW w Skawie
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz 
ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania 
uzależnieniom (organizacja zajęć profilaktyczno- wychowawczych na terenie wsi 
Skawa).

2. Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
- Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz 
ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania 
uzależnieniom (zajęcia w Rabie Wyżnej).

      3.    Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
            - Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
             kultury, tradycji i promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom( zajęcia   
             w Sieniawie).
      4.     Towarzystwo Słowaków w Polsce

-  Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz 
ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania 
uzależnieniom (szkolenie zespołu heligonistów z Harkabuza).

       5.     Ochotnicza Straż Pożarna w Rabie Wyżne
            - Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony
            dóbr kultury, tradycji i promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.

Powyższe organizacje zrealizowały zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami

Do konkursu oferty na zadania z zakresu upowszechniania sportu masowego poprzez 
organizowanie  rodzinnych festynów sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej w 
miejscowości Skawa, Raba Wyżna oraz miejscowość z terenu Orawy gmina Raba Wyżna  
oferty nie zostały złożone. 



Z zaplanowanych środków na realizację  w/w zadań, które wynosiły 100  000 zł, przekazano 
do realizacji środki w wysokości  96 700zł, z których organizacje rozliczyły się w całości.

Raba Wyżna  22.03.2013 r. 


