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Uchwała Nr XLVI/338/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia  Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Popielów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
Opracował: Referat SO 
  Inspektor ds. dowodów osobistych 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Załącznik do Uchwały Rady Gminy Popielów 
Nr XLVI/338/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 
SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2021 

Popielów 2022 
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WSTĘP 

Roczny program współpracy Gminy Popielów na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Gminy 

Popielów uchwałą Nr XXVIII/196/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia 

Nr 0050/264/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Popielów 

na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego. Zarządzenie opublikowano, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielów. 

W trakcie prowadzonych konsultacji w dniach od 17 listopada do 25 listopada 2020 roku 

nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Z przebiegu 

konsultacji sporządzono protokół, który zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Popielów. 

Program współpracy z organizacjami określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Popielów z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących 

podstawą do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu gminy, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz uchwałą sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy w roku 2022 

organ wykonawczy nie później niż do 31 maja zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy i umieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Popielów z podmiotami Programu w roku 2021 obejmowała zarówno finansową 

jak pozafinansową formę współpracy i dotyczyła w szczególności: 

1) zlecanie organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie zadań publicznych poprzez 

wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji; 

2) wzajemnie informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

realizacji tych kierunków; 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, projektów aktów 

normatywnych; 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 
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5) współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł; 

6) pomoc w nawiązywaniu kontaktów regionalnych i międzynarodowych; 

7) prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Popielów; 

8) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń. 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

Współpraca ta odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z ich 

dofinansowaniem w formie dotacji Wójt Gminy ogłosił 2 konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu:

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych 

i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów”; 

2) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych 

dyscyplinach sportu”. 

Do konkursu wpłynęło 6 ofert, w tym: 

- 2 oferty Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, któremu Wójt Gminy przyznał dotację 

w wysokości 171.000 zł (138.000 zł zadanie nr 1 oraz 33.000 zł zadanie nr 2), 

- 2 oferty ARI Klub Karate Kyoukushin, któremu Wójt Gminy Popielów przyznał dotację łącznie 

w wysokości 15.000 zł (9.000 zł zadanie nr 1 i 6.000 zł zadanie nr 2), 

- 1 oferta Klubu Sportowego Inter Siołkowice, któremu Wójt Gminy Popielów przyznał dotację 

w wysokości 11.000 zł na zadanie nr 2, 

- 1 oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy z Rybnej na zadanie nr 1, któremu Wójt Gminy Popielów 

przyznał dotację w wysokości 33.000 zł. 

Łącznie na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Popielów 

przyznał dotację w wysokości 230.000 zł i zlecił ww. podmiotom realizację zadań. 

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”; 

2) „Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”. 

Do konkursu wpłynęła tylko jedna oferta Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie nr 1, któremu Wójt Gminy 

przyznał dotację w wysokości 80 000 zł i zlecił realizację zadania. 

W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Popielów przekazała stowarzyszeniom 

dofinansowanie na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 310.000 zł. 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINASOWYM 

W roku 2021 Gmina Popielów udzielała różnorodnego wsparcia stowarzyszeniom, kołom 

gospodyń i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także grupom 

nieformalnym. Działania koncentrowały się na trzech polach: 
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1) wsparciu w poszukiwaniu i pozyskiwaniu grantów i dotacji spoza budżetu gminy; 

2) tworzeniu i organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, w tym projektów partnerskich; 

3) wsparciu organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych organizowanych przez organizacje 

pozarządowe poprzez udzielanie patronatu lub/i zamieszczanie na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Urzędu Gminy informacji o przedsięwzięciach. 

W ramach współpracy udzielano pomocy organizacjom pozarządowym oraz grupom 

nieformalnym w aplikowaniu o dotacje na różnorodne zadania. Pracownicy Urzędu Gminy udzielali 

informacji i wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i składaniu ofert w otwartych konkursach 

ofert organizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz inne podmioty. Ponadto udzielano 

bieżącego wsparcia merytorycznego w ramach realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie 

w ramach otwartych konkursów ofert. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach zrealizowało zadanie pn. „Zdrowe lato zimą”. 

Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach projektu 

zrealizowano warsztaty kulinarne dotyczące przygotowania zdrowych przetworów domowych, 

zorganizowano spotkanie podsumowujące - biesiadę kresową z prezentacją przetworów oraz zakupiono 

niezbędny sprzęt i materiały do realizacji zadania. Projekt przyczynił się do popularyzacji przetworów 

domowych jako zdrowego uzupełnienia diety w okresie zimowym, wymiany doświadczeń i integracji 

uczestników. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice zrealizowało zadanie pn. „Pierniczkowy czas 

w świątecznym klimacie”. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. 

W ramach projektu zrealizowano integracyjne spotkanie w świątecznym klimacie z warsztatami 

kulinarnymi pieczenia pierniczków i warsztatami przygotowania ozdób świątecznych. Projekt przyczynił 

się do integracji mieszkańców. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach zrealizowała zadanie pn. „Ucyfrowienie OSP Karłowice 

dla bezpieczeństwa mieszkańców”. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa 

Opolskiego. W ramach projektu strażacy zakupili laptop, drukarkę ze skanerem oraz monitor. Sprzęt 

posłuży do rozwoju działalności OSP w przestrzeni cyfrowej, prowadzenia niezbędnej dokumentacji 

i działań statutowych, w tym szkoleń i akcji informacyjnych. 

Koło Gospodyń Wiejskich Stobrawianki w Stobrawie zrealizowało zadanie pn. „Kuchnia Świętego 

Mikołaja”. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach 

projektu zrealizowano spotkanie z Mikołajem i elfami oraz warsztaty zdobienia świątecznych 

pierniczków. W ramach zadania zakupiono maszyny do waty cukrowej i popcornu oraz niezbędne 

produkty do organizacji spotkania. Celem projektu była integracja mieszkańców. 

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona zrealizowało 

zadanie pn. „Wieś przyszłości - wieś kwitnąca i zielona”. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd 
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Województwa Opolskiego. W ramach projektu zrealizowano oczyszczenie wybranych lip w Karłowicach 

z jemioły i posuszu oraz warsztaty dotyczące pielęgnacji drzew i krzewów. Celem projektu była ochrona 

lip oraz krajobrazu wiejskiego w ramach Programu Odnowy Wsi. 

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice zrealizowało zadanie pn. „Na rzecz rozwoju 

i przyszłości - doposażenie w sprzęt w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności”. 

Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach projektu 

zrealizowano projekty filmowe oraz zakupiono sprzęt: aparat fotograficzny z funkcją kamery, statyw 

i mikrofon. Celem projektu było wzmocnienie potencjału organizacji w działaniach na rzecz dziedzictwa 

terenów wiejskich. 

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona zrealizowało 

zadanie pn. „Produkty pszczele w kuchni i aptece”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach konkursu grantowego Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. 

W ramach projektu zrealizowano w Kuźnicy Katowskiej imprezę edukacyjno-integracyjną z wykładami, 

konkursem kulinarnym na potrawy oparte na produktach pszczelich, meczem mini piłki nożnej, 

zabawami dla dzieci i zabawą taneczną. Wykonano rabatę kwiatową z roślinami wieloletnimi na terenie 

rekreacyjnym w Kuźnicy Katowskiej oraz zakupiono niezbędne sprzęty jak bramki i piłki. Celem projektu 

była popularyzacja apiterapii i produktów pszczelich, uwrażliwienie na potrzeby owadów zapylających 

takich jak pszczoły oraz integracja mieszkańców. 

Projekt pn. „Aleja lipowo-dębowa ks. Jana Dzierżona w Karłowicach - miejsce dla wszystkich, 

pożytek dla każdego" otrzymał wyróżnienie w konkursie "Piękna Wieś Opolska" w kategorii „Najlepszy 

projekt”. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy 

Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona we współpracy z Panią Sołtys wsi Karłowice, Gminą Popielów, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Karłowicach, Samodzielnym Kołem Gospodyń Wiejskich w Karłowicach, 

Związkiem Emerytów i Rencistów oraz wolontariuszami. 

Ponadto Stowarzyszenie z Karłowic jak co roku zorganizowało Europejskie Dni Dziedzictwa. 

W ramach wydarzenia odbyło się zwiedzanie zamku w Karłowicach. 

Udzielono pomocy w złożeniu wniosków i wsparcia merytorycznego w realizacji projektów 

w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Kierunek NOWE FIO 2021, realizowanego przez 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP. Zrealizowane zostały następujące 

zadania: 

„Kraina przygody wokół nas” - wycieczka dla rodzin (dzieci, rodziców, dziadków) do Pokoju 

z warsztatami rysunkowymi, zabawami i ogniskiem integracyjnym. Projekt był skierowany głównie 

do mieszkańców Kuźnicy Katowskiej i zrealizowany przez grupę nieformalną Aktywna Kuźnica Katowska 

pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona. 
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Celem projektu było pokazanie wartościowych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem 

walorów najbliższej okolicy oraz integracja mieszkańców. 

„Marsz po zdrowie” - spotkania ruchowych pod okiem instruktora oraz warsztaty kulinarne 

z karpiem w roli głównej. Projekt skierowany był do mieszkańców Kurznie i zrealizowany przez grupę 

nieformalną pod patronatem Koła Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Kurzniach. Celem projektu było 

upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. 

Gmina Popielów przygotowała projekty partnerskie w których uczestniczą lokalne organizacje 

społeczne oraz inne podmioty. 

W 2021 r. wraz ze Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice, Stowarzyszeniem Miłośników 

Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz 

parafiami w Starych Siołkowicach i Karłowicach został zrealizowany projekt partnerski pn. „Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja 

zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”. 

W ramach projektu Stowarzyszenie ze Starych Siołkowic przygotowało cykl spotkań edukacyjno-

historycznych. Stowarzyszenie z Karłowic opracowało i wykonało tablice informacyjne przy kościołach 

w Kurzniach i Starych Siołkowicach. OROT zorganizował kurs przewodnicki dla „latarników dziedzictwa”. 

Przystąpiono do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice oraz 

Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona projektu 

pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”. 

W ramach zadania stowarzyszenia zorganizują pikniki ekologiczne w Starych Siołkowicach i Karłowicach. 

W ramach realizacji różnorodnych zadań i projektów przez organizacje lub z ich udziałem 

umieszczano plakaty, informacje i relacje na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku Gminy 

Popielów. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE UCHWAŁ W ROKU 2021 

Na podstawie uchwały Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy w Popielowie z dnia 23 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy 

Popielów i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Popielów w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

Ponadto na zasadach ogólnych wynikających z uchwały Nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Popielów 

z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Popielów organizacje mogły wyrazić swoje opinie o projektach uchwał: 
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1) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu 

kąpielowego; 

2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie; 

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popielów; 

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2021 roku; 

5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie; 

6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów; 

8) w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację 

i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 

"Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami 

termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów"; 

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów; 

10) projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

INICJATYWY LOKALNE 

Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/313/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. określony został tryb i kryteria 

realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na jej podstawie zabezpieczono w budżecie 

Gminy Popielów środki finansowe na działania podejmowane przez organizacje społeczne i grupy 

nieformalne w wysokości 15.000,00 zł. 

W ramach inicjatywy lokalnej złożono wnioski na realizację 4 zadań, które otrzymały 

dofinansowanie w łącznej wysokości 14.099,90 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych w 2021 roku: 

1. Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Katowskiej 

Wkład finansowy gminy - 3.000,00 zł 

Wkład finansowy z Funduszu Sołeckiego - 4.000,00 zł 

Wkład finansowy z Marszałkowskiej Inicjatywy - 5.000,00 zł 

Praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy - 4.750,00 zł 
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Wkład rzeczowy inicjatora - 450,00 

Razem 17.200,00 zł, w tym wkład gminy razem z wkładem z Funduszu Sołeckiego oraz Marszałkowskiej 

Inicjatywy stanowi 69,77%, zaś wartość pracy mieszkańców oraz wkładu rzeczowego przy realizacji 

inicjatywy wyniosła 5.200,00 zł, co stanowi 30,23% wartości całego zadania. 

2. Remont wiaty przystankowej w miejscowości Rybna wraz z wymianą dachu azbestowego 

Wkład finansowy gminy - 6.975,77 zł  

Praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy - 5.200,00 zł 

Razem 12.175,77 zł, w tym wkład gminy stanowi 57,29%, zaś wartość pracy mieszkańców przy 

realizacji inicjatywy - 5.200,00 zł, co stanowi 42,71% wartości całego zadania. 

3. Koncert z okazji jubileuszu 35-lecia zespołu folklorystycznego „Siołkowiczanki” ze Starych Siołkowic 

Wkład finansowy gminy - 2.500,00 zł 

Wkład rzeczowy inicjatora - 1.200,00 zł 

Praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy - 400,00 zł 

Razem 4.100,00 zł, w tym wkład gminy stanowi 60,98 %, zaś wartość pracy mieszkańców oraz wkładu 

rzeczowego inicjatorów - 1.600,00 zł, co stanowi 39,02% wartości całego zadania. 

4. W stronę Świąt Bożego Narodzenia - przedświąteczne spotkanie mieszkańców Starych Siołkowic 

oraz pozostałych miejscowości gminy Popielów 

Wkład finansowy gminy - 1.624,13zł 

Praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy - 2.220,00 zł 

Wkład rzeczowy inicjatora - 600,00 zł 

Razem 4.444,13 zł, w tym wkład gminy stanowi 36,55 %, zaś wartość pracy mieszkańców oraz wkładu 

rzeczowego inicjatorów - 2.820 zł, co stanowi 63,45% wartości całego zadania. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy za rok poprzedni. 

Program współpracy dotyczy szerokiej społeczności lokalnej. Jest propozycją budowania partnerstwa 
między Gminą Popielów a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspakajaniu 
potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 
lokalnych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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