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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.  

 

Program Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej 

Programem) w 2011 został uchwalony Uchwałą nr V/24/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia               

27 stycznia 2011 r. 

Uchwalanie Programu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Program powstał po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, 

które przeprowadzono w następujący sposób: we wrześniu 2010r. zostały rozesłane przez 

Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych ankiety do organizacji pozarządowych z prośbą            

o zgłoszenie swoich uwag, propozycji zmian do programu współpracy na kolejny rok. Zgłoszone 

przez organizacje propozycje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu.  

  W §5 Programu określono formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Zawarte są w dwóch formach: finansowej i pozafinansowej. 

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis tych form współpracy, które podejmowane były w roku 

2011. 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

W ramach współpracy finansowej, Miasto ogłosiło otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych zgodnie z zapisanymi w Programie priorytetami oraz opracowanym harmonogramem. 

Zlecanie realizacji zadań odbywało się zgodnie z Programem, rozpoczęło się już w grudniu 

2010r., wraz z ogłoszeniem pierwszych konkursów na zadania całoroczne. Ostatnie konkursy na 

realizację zadań w roku 2011 ogłoszono w lipcu 2011r. 

W 2011r. Burmistrz Miasta ogłosił w sumie 7 otwartych konkursów ofert w tym 3 na realizację 

zadań w 2012 roku. Wszystkie konkursy - poza dowozem uczniów do szkół, który był 

powierzeniem realizacji zadania - dotyczyły wsparcia realizacji zadań publicznych.  

Zawarto 32 umowy z 15 różnymi organizacjami pozarządowymi, przyznano 32 dotacje na 

realizację następujących zadań publicznych: 

1. dowóz i odbiór uczniów do szkół w 2011r., 

2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem w roku 2011, 

3. upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki w roku 2011, 

4. organizację zajęć, imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz organizację i prowadzenie 

pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych 

(ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej do końca 2011r. 

5. organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011r., 

6. organizację zajęć, imprez kulturalnych i edukacyjnych do końca 2011r. 
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Ogłoszono także trzy otwarte konkursy ofert  na  zadania publiczne, których realizacja rozpocznie 

się w 2012r.. Są to: 

1. dowóz uczniów do szkół w 2012r., 

2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem na terenie Miasta 

Sulejówek przez cały rok,  

3. upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki w roku 2012,  

        Żadna z organizacji nie zrezygnowała z realizacji zadania i przyznanej kwoty dotacji.  

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2011r. łącznie wyniosła 458.310 zł.  

        Poniższa tabela przedstawia wykaz dotacji przyznanych przez Burmistrza organizacjom 

pozarządowym w 2011r.:  

 Nazwa zadania 

kwoty dotacji 

zaplanowane  

w budżecie na 2011r. 

kwoty wykorzystane  

w 2011r. 

dowóz uczniów do szkół 30.050 zł 28.310 zł 

 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego  

wraz z dożywianiem 

150.000zł 100.000 zł 

organizację wypoczynku letniego i zimowego 

dzieci i młodzieży 

50.000zł 50.000 zł 

organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 50.000zł 50.000 zł 

organizacja zajęć, imprez kulturalnych i edukacyjnych  80.000zł 80.000 zł 

organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych, 

profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych, 

plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej 

50.000zł 50.000 zł 

upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 100.000zł 100.000 zł 

Ogółem: 510.050zł 458.310 zł 

 

 Dzięki przekazanym dotacjom, organizacje pozarządowe realizowały zadania w Mieście takie jak: 

- dowóz i odbiór dzieci niepełnosprawnych z terenu Sulejówka do Szkoły Otwartych Serc oraz  

  dowóz i odbiór dzieci z terenu Sulejówka do Zespołu Szkół Nr 1 w Sulejówku, 

Poniższa tabela przedstawia zadania i kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych 

organizacji w zakresie dowozu uczniów do szkół w Sulejówku:  

Nazwa organizacji tytuł  zadania 

 

kwota wnioskowana 

 

Przyznana 

kwota 

Zadanie: Dowóz uczniów do szkół w Sulejówku.  Przeznaczona kwota dotacji: 28.310zł. 

Fundacja 

 „Otwartych Serc” 

„Dowóz i odbiór uczniów niepełnosprawnych z 

terenu Sulejówka do Społecznej Szkoły 

Specjalnej „Otwartych Serc” ul. 3 Maja 34 i 

powrót” 

 

 

4.576 zł 

 

 

4.576 zł 

Fundacja „Leko” 

„Dowóz i odbiór ponad 40 uczniów z terenu 

Sulejówka do Szkoły Podstawowej Nr 1 i 

Gimnazjum Nr 1 w Sulejówku  

przy ul.Idzikowskiego 2a i powrót” 

23.734 zł 23.734 zł 

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem w szkołach prowadzonym 

przez Miasto Sulejówek. 
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Poniższa tabela przedstawia zadania i kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych 

organizacji w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem na terenie 

Miasta:  

Nazwa organizacji tytuł  zadania 

 

kwota wnioskowana 

 

przyznana kwota 

Zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek. 

Przeznaczona kwota dotacji: 100.000zł. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

„GNIAZDO” 

„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

wraz z dożywianiem dla dzieci  

i młodzieży Zespołu Szkół Nr 2  

w Sulejówku” 

 

 

25.000 zł 

 

 

25.000 zł 

Stowarzyszenie 

TPD 

„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

wraz z dożywianiem dla dzieci  

i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Sulejówku” 

25.000 zł 25.000 zł 

Stowarzyszenie 

TPD 

„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

wraz z dożywianiem dla dzieci  

i młodzieży Szkoły Gimnazjum Nr 2  

w Sulejówku” 

25.000 zł 25.000 zł 

Stowarzyszenie 

TPD 

„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

wraz z dożywianiem dla dzieci  

i młodzieży Zespołu Szkół Nr 1  

w Sulejówku” 

25.000 zł 25.000 zł 

 

     - w ramach organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć 

sportowych, muzycznych, plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej: Klub 

MLKS Victoria prowadził szkolenie i treningi piłkarskie dzieci i młodzieży (IV liga i drużyny 

juniorskie), Klub Herkules w Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół Nr 1 oraz w Gimnazjum 

Nr 2 organizował zajęcia lekkoatletyczne i gry sportowe, udział w zawodach oraz zajęcia 

sportowe (nauka gry i rozgrywki w piłce siatkowej i koszykówce), Fundacja „Pracownia Art” 

organizowała w Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół Nr 1 zajęcia plastyczno-ceramiczne            

w ramach „Pracowni Działań Twórczych” zakończone wystawą wykonanych prac, Fundacja 

„Promusartis” prowadziła warsztaty z emisji głosu i naukę solfeża, Świetlica socjoterapeutyczna 

„Gniazdo” zajęcia świetlicowe dla dzieci. 

         - w ramach organizacji zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych: Stowarzyszenie 

Ochotnicza Straż Pożarna prowadziło dla młodzieży zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych, 

organizując koncerty i oprawę muzyczną uroczystości miejskich, Fundacja „Promusartis” 

kontynuując szkolenie dzieci prowadziła chór dziecięcy „D`altro Canto”, organizowała koncerty 

i oprawę muzyczną uroczystości miejskich, Fundacja Edukacji Audiowizualnej „Disce” 

przygotowała Dzień Dziecka z ks. Janem Twardowskim pod nazwą „Happy Day”, 

Stowarzyszenie Klub Seniorów Sulejówka dla dorosłych mieszkańców prowadziło zajęcia 

komputerowe, spotkania z muzyką, organizowało wyjazdy do kina, teatru, Fundacja 

Upowszechniania Kultury zorganizowała w sali OSP w Sulejówku z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”, ZHP Hufiec w Sulejówku zorganizował 
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dla Mieszkańców Miasta Festiwal Sztuki „Street Art.” oraz zabawy Mikołajkowe „Mali 

pomocnicy Św. Mikołaja”.  

Poniższa tabela przedstawia zadania i kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych 

organizacji w zakresie organizacji i prowadzenia profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych oraz 

organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych. 

Nazwa organizacji tytuł  zadania 

kwota 

wnioskowana 

 

przyznana kwota  

Zadanie: ”Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych, 

plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej”. Przekazana kwota dotacji: 50.000zł. 

 

MLKS „VICTORIA” 

Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych o 

sportowe zajęcia piłkarskie. Prowadzenie 

treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży” 

 

 

37.000zł 

 

 

16.000zł 
 

UKS „HERKULES” 
„Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze 

szkół w Sulejówku” 
22.000zł 17.000zł  

Fundacja 

PROMUSARTIS 

Prowadzenie zajęć emisji głosu i solfeżu w 

chórze D`Altro Canto” 
5.000zł 5.000zł  

Fundacja „Pracownia 

ART” 
Pozalekcyjne  zajęcia plastyczno-ceramiczne” 11.500zł 10.000zł  

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom „GNIAZDO” 
„Profilaktyka w Gnieździe” 8.520zł 2.000zł  

Zadanie: Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych. Przekazana kwota dotacji: 80.000zł. 

Stowarzyszenie  

„OSP” 

Prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

„AKORD” 
62.920zł 36.540zł  

Stowarzyszenie  

„Klub Seniorów 

Sulejówka” 

„Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i 

edukacyjnych” 
13.800zł 13.800zł  

Fundacja 

Upowszechniania 

Kultury 

Koncert  

„Powróćmy jak za dawnych lat” 
5.300zł 3.600zł  

Fundacja 

„PROMUSARTIS” 

„Regularne warsztaty szkoleniowe chóru 

d`Altro Canto” 
36.200zł 20.000zł  

Fundacja  

EFEA „DISCE” 

„Happy Day” czyli Dzień Dziecka  

z ks. Twardowskim 
3.460zł 1.500zł  

ZHP Hufiec Sulejówek  „Mali pomocnicy Św. Mikołaja” 1.690zł 1.490zł  

ZHP Hufiec Sulejówek  „Festiwal sztuki – Street Art” 3.070zł 3.070zł  

 

         - w ramach upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki: Towarzystwo Przyjaciół 

Sulejówka zorganizowało IV Bieg Marszałka, Klub Seniorów Sulejówka organizował wyjazdy 

turystyczno-krajoznawcze po Polsce, UKS Herkules zorganizował Mityng Lekkoatletyczny, 

Wakacyjną Ligę Siatkówki Plażowej, Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, 

Stowarzyszenie Liga Miejska prowadziło kolejny rok rozgrywki piłki siatkowej halowej drużyn 

środowiskowych oraz rozgrywki piłki nożnej drużyn środowiskowych systemem ligowym, ZHP 

Hufiec Sulejówek zorganizował dla młodzieży rajd rowerowy z biwakiem, MLKS „Victoria” 

organizował szkolenia piłkarskie dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Poniższa tabela przedstawia zadania i kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych 

organizacji w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki. 
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Nazwa 

organizacji 
tytuł  zadania 

kwota 

wnioskowana 

 
przyznana kwota  

Zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie w zakresie różnych dyscyplin sportowych, organizacja 

turniejów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym na terenie Miasta Sulejówek a także organizowanie imprez 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych”. Przeznaczona kwota dotacji: 100.000 zł. 

MLKS 

„VICTORIA” 

„Upowszechnianie sportu poprzez organizację 

szkolenia piłkarskiego dzieci, młodzieży i dorosłych, 

organizację meczy i udział w rozgrywkach ligowych” 

100.000zł 54.000zł  

UKS 

„HERKULES” 

„Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjno- 

sportowych elementami profilaktyki oraz organizacja i 

prowadzenie imprez sportowych na terenie Miasta dla 

dzieci i dorosłych” 

59.000zł 33.000zł  

TPS IV Bieg Marszałka 20.000zł 10.000zł  

Liga Miejska 

„Upowszechnianie sportu poprzez organizację 

rozgrywek piłkarskich środowiskowych drużyn 

amatorskich systemem ligowym” 

3.000zł 1.500zł  

ZHP Hufiec 

Sulejówek 
„Rajd Rowerowy – Rowerowe 35” 3.050zł 1.500zł  

 

       - w ramach organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pozostających w mieście:  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizowało – wyjazdy autokarowe na basen do Mińska Maz., 

Świetlica Socjoterapeutyczna „Gniazdo” – zajęcia w świetlicy, wyjazdy do kina, na basen,                 

do ZOO, Fundacja „Pracownia Art.” – zajęcia plastyczno-ceramiczne połączone z letnimi 

plenerami, wycieczkami i wędrówkami po okolicy,  

       - w ramach organizacji wyjazdowych form wypoczynku: MLKS „VICTORIA” obóz 

szkoleniowy dla młodych piłkarzy, TPD kolonie nad morzem, Świetlica Socjoterapeutyczna 

„Gniazdo” kolonie letnie, ZHP Hufiec Sulejówek kolonie zuchowe, obóz wędrowny i obóz stały 

dla dzieci i młodzieży w tym również letnią wymianę młodzieży z naszym partnerskim miastem 

Bourg-la-Reine. 

 

Poniższa tabela przedstawia zadania i kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych 

organizacji w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży: 

Nazwa organizacji tytuł  zadania 

 
kwota  

wnioskowana 

 

Przyznana kwota  

Zadanie 1: ”Organizacja zajęć rekreacyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży pozostającej  

w Sulejówku w okresie wakacji w domu”. Przeznaczona kwota dotacji: 8.400zł. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

„GNIAZDO” 

„Wakacje z Gniazdem” 11.900zł 8.400zł  

Zadanie 2: ”Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci pozostających w okresie letnim w Sulejówku w tym  

np. wycieczek autokarowych, zajęć tanecznych lub muzycznych, imprez kulturalnych oraz artystycznych, kina letniego, 

plenerów plastycznych, fotograficznych”. Przeznaczona kwota dotacji: 24.110zł. 

Fundacja „Pracownia 

ART” 
„Wakacje z Pracownią Art” 7.670zł 4.110zł  

TPD „Lato w Mieście” 20.000zł 20.000zł  
Zadanie 3: ”Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności dla dzieci i młodzieży 

pochodzącej z rodzin patologicznych zgodnie z programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi”. Przeznaczona kwota dotacji: 

67.490zł. 

MLKS „VICTORIA” „Obozy sportowe w Żabince i Borach 49.060zł 21.890zł  
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Tucholskich” 

TPD „Kolonie letnie” 4.000zł 4.000zł  

ZHP Hufiec Sulejówek  
„Kolonia zuchowa – szlakiem górskiej 

przygody” 
15.280zł 9.500zł  

ZHP Hufiec Sulejówek „Harcerska akcja letnia 2011” 26.100zł 17.000zł  
ZHP Hufiec Sulejówek „Harcerska akcja letnia 2011” 6.000zł 6.000zł  

Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom 

„GNIAZDO” 

„Z Gniazdem na wakacje” 13.600zł 9.100zł  

 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 W ramach współpracy pozafinansowej, wzajemnie informowano się o kierunkach 

podejmowanych działań.  

 W celu realizacji współpracy pozafinansowej, pracownik Urzędu Miasta zajmujący się 

współpracą z organizacjami pozarządowymi organizował spotkania z organizacjami 

pozarządowymi. W ubiegłym roku odbyły się cztery spotkania. Na spotkaniach przedstawiono 

propozycje zadań konkursowych, informowano o planowanych działaniach, zmianach przepisów.  

 W kwietniu 2011r. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone 

podsumowaniu realizacji programu współpracy w roku 2010. W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele organizacji działających na terenie Miasta. Podczas spotkania omówiono 

współpracę planowaną na rok następny, dyskutowano na temat bieżących spraw związanych               

ze współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi.  

    10 października 2011r. rozpoczęły się konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy 

na 2012r. Organizacje otrzymały e-mailem projekt programu współpracy na kolejny rok, następnie 

drogą elektroniczną przesłały swoje propozycje zmian. 24 października odbyło się spotkanie                 

z organizacjami w celu omówienia nowego projektu rocznego programu współpracy na rok 2012. 

W spotkaniu udział wzięło 5 osób. Wspólnie ustalone zmiany zostały uwzględnione w programie 

współpracy na rok 2012. 

 Zainteresowane organizacje pozarządowe w ramach wzajemnego informowania się                 

o planowanych kierunkach działań, do 30 września 2011r. przedstawiły Burmistrzowi w formie 

„ślepych ofert” zadania i orientacyjne kwoty, których realizacji podjęłyby się w nadchodzącym 

roku. Do 15 listopada 2011r. przygotowano projekt budżetu, w którym zaplanowano dotacje 

celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. 

W 2011 roku organizowane były także posiedzenia Komisji Konkursowych. W skład Komisji 

Konkursowych wchodzili także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Komisje Konkursowe 

opiniowały oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych. 

W ramach współpracy pozafinansowej, Burmistrz Miasta obejmował honorowym patronatem 

działania realizowane przez organizacje, które zwróciły się do Burmistrza o patronat. 
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Wypożyczano organizacjom sprzęt nagłośnieniowy do wykorzystania podczas organizowanych 

imprez. Udostępniano materiały związane z konkursami ofert i innych dokumentów służących do 

realizacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Materiały związane                         

z konkursami (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) wydawane były każdemu 

zainteresowanemu w formie wydruku lub w formie elektronicznej w Referacie Promocji                      

i Pozyskiwania Funduszy.  

 Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze na bieżąco umieszczane były na 

stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej jak również na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.  

Przedstawicielom organizacji kilkukrotnie udostępniano Program Współpracy Miasta 

Sulejówek z organizacjami pozarządowymi na  2011r. oraz sprawozdanie z Programu Współpracy 

w roku 2010. 

 W ramach współpracy pozafinansowej na oficjalnej stronie Miasta (www.sulejowek.pl) 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczane są informacje o aktualnościach 

życia miasta oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia, decyzje). Niektóre                      

z informacji dotyczyły działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. W internecie 

zamieszczane są ogłoszenia konkursowe Burmistrza Miasta, rozstrzygnięcia konkursów oraz 

informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania pozagminnego.  

Na stronie internetowej Miasta w dziale „Organizacje pozarządowe” poza wykazem 

organizacji i formularzami, znajdują się ogólne informacje na temat współpracy Urzędu                 

z organizacjami, harmonogram planowanych konkursów na 2012r., a także Roczny Program 

Współpracy samorządu z organizacjami.  

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zamieszczono tekst jednolity tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie nowych druków umów, 

ofert i sprawozdań – z załączonymi nowymi drukami powyższych dokumentów. 

Drogą e-mailową rozsyłano do organizacji informacje o aktualnych szkoleniach, konkursach 

grantowych, z których można było pozyskać środki na działalność statutową organizacji. 

W roku 2011 Miasto Sulejówek wspólnie z organizacjami pozarządowymi zrealizowało 

przedsięwzięcia o szerokim zakresie tematycznym.  

Najważniejsze z nich to: 

 współpraca Miasta ze środowiskami kombatanckimi i harcerzami przy przygotowywaniu 

obchodów świąt państwowych, rocznic, spotkań okolicznościowych (środowiska 

kombatanckie we współpracy z Miastem i szkołami organizowały spotkania świąteczne 

opłatkowe przed Bożym Narodzeniem oraz przed Świętami Wielkiej Nocy), 
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 organizacja Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi w czerwcu 2011 

pikniku rodzinnego w ramach obchodów Święta Miasta. W organizację włączyły się 

Ochotnicza Straż Pożarna, Forum Gospodarcze i Związek Harcerstwa Polskiego. 

 udostępnianie nieodpłatne przez Miasto sal gimnastycznych i boisk szkolnych do realizacji 

zadań publicznych współfinansowanych przez Miasto. 

  Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez 

kulturalnych i sportowych (m in. udostępnianie sal do prowadzenia zajęć edukacyjnych                   

i pozalekcyjnych, obejmując patronatem honorowym Burmistrza wiele imprez zarówno 

sportowych jak i kulturalnych i edukacyjnych, przekazywanie organizacjom materiałów 

promocyjnych Miasta, użyczając sprzętu nagłośnieniowego).  

Miejska strona internetowa w dziale „Organizacje pozarządowe – wykaz organizacji” zawiera 

spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie naszego Miasta, 

nazwiska i dane kontaktowe osób prowadzących te organizacje, a także odnośniki do stron 

internetowych, jeżeli dana organizacja taką prowadzi i dane te podała.  

Na stronie Miasta www.sulejowek.pl, w ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami 

pozarządowymi zamieszczane są bieżące informacje, oraz zaproszenia na planowane imprezy.  

Są to głównie zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacje z imprez, które organizują bądź,           

w których biorą udział organizacje jak również informacje i relacje o osiągnięciach i sukcesach 

Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie naszego miasta.  

 

 

Przygotowała:  

Renata Malinowska 

Inspektor 
 

 

 

 

 

http://www.sulejowek.pl/

