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Sprawozdanie
z realizacji „Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019”
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przyjętego Uchwałą
Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 18 października 2018 r., Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Dęba przedkłada sprawozdanie z realizacji programu za rok 2019.
Współpraca Gminy z organizacjami odbywała się w formie pozafinansowej i finansowej.
Pomoc pozafinansowa udzielana przez Gminę organizacjom pozarządowym
realizującym zadania:
 konsultacje z koordynatorem
- konsultacje w trakcie realizacji zadania
- konsultacje przy pisaniu sprawozdania
- udostępnianie wzorów dokumentów
 promocja działań na stronie internetowej gminy, jak również w lokalnej prasie
- zamieszczanie na stronie gminy informacji o planowanych działaniach,
np. imprezach, uroczystościach, na które organizacje uzyskały dotacje,
- zamieszczanie informacji o zrealizowanych działaniach (teksty, galerie
zdjęciowe).
 pomoc organizacyjna w kontaktach z innymi podmiotami i instytucjami.
Finansowa pomoc to zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań
własnych Gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2019 Gmina
wspierała realizację zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W budżecie na 2019 rok zabezpieczono łącznie 44 tys. zł na zadania własne gminy
w obszarach jak poniżej:
- obszar - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 20 tys. zł
- obszar - polityka społeczna – 15 tys. zł
- obszar - turystyki i krajoznawstwa - 2 tys. zł
- obszar - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 7 tys. zł
Przebieg realizacji Programu
Zgodnie z zapisami Programu współpracy konkurs został ogłoszone w pierwszym kwartale
roku 2019:
18 lutego 2019 - Ogłoszenie konkursu
z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
2) polityki społecznej,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) turystyki i krajoznawstwa.
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11 kwietnia 2019 r. -rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Na realizację zadania publicznego z obszaru – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa kulturowego:
1) Kołu Gospodyń Wiejskich w Jadachach „Jagodzianki”– na zadanie – „Organizacja
wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba
(wycieczka rowerowa)” przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
2) Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy na zadanie
„Patriotyczny Piknik Rodzinny” przyznano dotację w wysokości – 3 250 zł.
3) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie – „XVI Zeszyt
historyczny” przyznano dotację w wysokości 3 000 zł.
4) Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Jesienne Spotkania
Pokoleń” przyznano dotację w wysokości 1 500 zł.
5) Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Moja Mała Ojczyzna” przyznano
dotację w wysokości 3 250 zł.
6) Nowodębskiemu Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – na zadanie – „Majówka przy
Zybury- trzy godzinki dla rodzinki” – „Rodzinkowo, zdrowo i sportowo” przyznano
dotację w wysokości 3 250 zł.
7) Stowarzyszeniu Poręba – na zadanie – „Cykl 8 spotkań/wykładów o sztuce
współczesnej połączonych z prezentacją prac artysty/artystów oraz udziałem
w realizacji i prezentacji filmu „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa”
będącego częścią działań artystyczno-edukacyjno-kulturalnych” przyznano dotację
w wysokości 1 500 zł.
8) Stowarzyszeniu Veritas et Bonum – na zadanie– „Piknik rodzinny” przyznano dotację
w wysokości 3250 zł.
Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej
1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Sprawni i aktywni” przyznano
dotację w wysokości 3 760 zł
2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadanie – „Dzień
Seniora” przyznano dotację w wysokości 3 310zł
3) Nowodębskiemu Kołu Diabetyków – na zadanie – „Edukacja i profilaktyka, integracja
i wypoczynek” przyznano dotację w wysokości 2 720 zł
4) Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Aktywni 50+” przyznano dotację
w wysokości 5 210 zł.
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Na realizację zadania publicznego z obszaru – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Łączy nas taniec” przyznano
dotację w wysokości 1 100 zł.
2) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne na zadanie – „XX Biegi
Uliczne” przyznano dotację w wysokości 2 500 zł.
3) KS Cygany – na zadanie – „Zawody sportowe wakacje 2019” przyznano dotację
w wysokości 2 200 zł.
4) PZW – na zadanie – „Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu
upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba”
przyznano dotację w wysokości 1 200 zł.
Na realizację zadania publicznego z obszaru – turystyka i krajoznawstwo:
1) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne – na zadanie – „Rajd pieszy
ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację” przyznano dotację
w wysokości 1 000 zł.
2) Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie– „Rodzinny Rajd Rowerowy”
przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
Realizacja Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z §10 Programu współpracy, w sierpniu, rozpoczęły się prace nad
przygotowaniem Programu współpracy na rok następny, tj. 2020. Zespół Współpracy
przygotował projekt Programu, który został poddany konsultacjom społecznym.
Rada Miejska przyjęła „Program Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020” Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia
30
października
2019
r.
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Wysokość pozafinansowego wkładu
własnego
[zł]

Wysokość finansowego wkładu
własnego
[zł]

Środki finansowe rozliczone z dotacji
[zł]

Liczba osób zaangażowanych po
stronie organizacji
Zaangażowanych/wolontariuszy

liczba adresatów różnych działań
publicznych

Liczba umów zerwanych,
unieważnionych, rozwiązanych za
porozumieniem stron

Liczba zawartych umów na realizację
zadania publicznego

Liczba ofert nie spełniających
wymogów
formalnych/merytorycznych

Liczba ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert

Wysokość kwot udzielonych dotacji
[zł]

Planowane środki finansowe na
dotacje dla NGO w budżecie miasta
na rok 2015
[zł]

obszar
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Tabela 1. Realizacja „Programu współpracy…” – zbiorcze dane liczbowe w obszarach:

20 000
20 000
8
0
8
1
910
120/100
18 473,53
426,68
12 190

polityka
społeczna

15 000
15 000
4
0
4
0
225
23/16
15 000,15
986,30
3 050

Turystyka i
krajoznawstwo

2 000
2 000
2
0
2
0
240
20/14
2 000
0
960

Upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

7 000
7 000
4
0
4
0
535
40/20
6 938,24
484,21
2 650

razem
44 000
44 000
18
0
18
1
1 910
203/150
42 411,92
1 897,19
18 850

Strona |6

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Strona |7

Projekty realizowane w poszczególnych obszarach:
OBSZAR– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego
Stowarzyszenie Veritas et Bonum
Zadanie – „Piknik rodzinny”
kwota wnioskowana – 4 000 zł;
kwota przyznana –3 250 zł;
koszty całkowite –3 640 zł;
dotacja rozliczona –3 250 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 435 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 6.05-31.05.2019
odbiorców – 120 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy -9/9
„Piknik rodzinny” to impreza plenerowa, która odbyła się 18 maja 2019 r.. Uczestniczyły
w niej dzieci, młodzież, dorośli – mieszkańcy Gminy Nowa Dęba. Pozwoliła na miłe
spędzenie wolnego czasu z grami i zabawą dla całych rodzin.
Towarzystwo Włościańskie Ługi
Zadanie - Moja Mała Ojczyzna
kwota wnioskowana –4 350 zł;
kwota przyznana –3 250 zł;
koszty całkowite – 9 750 zł;
dotacja rozliczona – 3 250 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 6 500 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 1.07-30.11.2019
odbiorców – 200 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy - 20/20
Projekt „Moja Mała Ojczyzna” miał na celu uczczenie ważnej rocznicy 101-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Zakładał aktywizację i integrację międzypokoleniową
uczestników podczas ogniska patriotycznego. Zrealizowane zostały warsztaty chóru, podczas
których chórzyści poznali zasady emisji głosu i techniki śpiewu.
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Zadanie – „Majówka przy Zybury – trzy godzinki dla rodzinki” pod hasłem „Rodzinkowo,
zdrowo i sportowo”
kwota wnioskowana – 5 000 zł;
kwota przyznana –3 250 zł;
koszty całkowite – 6 250 zł;
dotacja rozliczona – 3 223,53 zł;
finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 3 000 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 16.04-30.06.2019
uczestników – 200
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 34/34
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„Majówka przy Zybury – trzy godzinki dla rodzinki” pod hasłem „Rodzinkowo, zdrowo
i sportowo” impreza pozwoliła atrakcyjnie i aktywnie spędzić czas, wspólna zabawa i
wspólne przygotowanie imprezy pozwoliło na integrację Osiedla Dęba. Odbyły się występy
artystyczne dzieci i młodzieży o tematyce prozdrowotnej, konkurencje sportowe,
zorganizowano
stoiska
ze zdrową żywnością i sokami, kiermasze, quizy, pokazy. Dzieci mogły skorzystać z
urządzeń zabawowych np. zjeżdżalni.
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (NTSK)
Zadanie – „Zeszyt nr 16 NTSK”
kwota wnioskowana – 3 000 zł;
kwota przyznana – 3 000 zł;
koszty całkowite – 3 400 zł;
kwota rozliczona – 3 000 zł;
finansowy wkład własny – 398,75 zł
pozafinansowy wkład własny – 0 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 18.04-30.11.2019
uczestników – 60
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 20/0
„Zeszyt nr 16 NTSK”- to zbiór artykułów o Nowej Dębie i gminie. Zeszyt przypomina
wydarzenia związane z historią naszego regionu i służy jako pomoc w nauczaniu dzieci
i młodzieży. Ukazuje zasłużone postacie z terenu gminy Nowa Dęba i odkrywa zapomniane
karty historii.
Koło Gospodyń Wiejskich w Jadachach Jagodzianki
Zadanie – „Wycieczka rowerowa”
kwota wnioskowana – 1 500 zł;
kwota przyznana – 1 000 zł;
koszty całkowite – 1 210 zł;
kwota rozliczona – 1 000 zł;
finansowy wkład własny – 27,93 zł
pozafinansowy wkład własny – 210 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 1.04-30.06.2019
uczestników – 30
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 2/2
„Wycieczka rowerowa”- odbyła się 30.06.2019. Trasa przebiegała z Jadachów przez Cygany
do Budy Stalowskiej. Podczas wycieczki odwiedzone zostały przydrożne kapliczki,
zabytkowa leśniczówka i stawy rybne w Budzie Stalowskiej oraz tereny objęte ochroną
NATURA 2000.
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy
Zadanie – „Patriotyczny Piknik Rodzinny”
kwota wnioskowana – 6 600 zł;
kwota przyznana – 3 250 zł;
koszty całkowite – 4 695 zł;
kwota rozliczona – 3 250 zł;
finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 1445 zł
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odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 11.04-11.06.2019
uczestników – 200
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 30/30
3 maja odbył się Patriotyczny Piknik Rodzinny pod hasłem „Bądźmy razem”. Bogaty
program pikniku sprawił, iż ok 200 osób mogło atrakcyjnie, twórczo i aktywnie spędzić czas
wolny. Program patriotyczny związany z Konstytucją 3 Maja pozwolił na wzmocnienie uczuć
patriotycznych oraz wzbogacił wiedzę historyczną uczestników.
Koło Gospodyń Wiejskich Tarnowska Wola
Zadanie – „Jesienne spotkania pokoleń”
kwota wnioskowana – 3 050 zł;
kwota przyznana –1 500 zł;
koszty całkowite – 2 100 zł;
dotacja rozliczona – 1 500 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 600 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 15.10-30.11.2019
uczestników – 100
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 5/5
Spotkania seniorów w Tarnowskiej Woli to już tradycja. Celem zadania jest integracja
międzypokoleniowa, zapobieganie poczucia osamotnienia, zwiększanie aktywności ludzi
starszych. Spotkanie daje możliwość wspólnego śpiewania, towarzyskiej rozmowy, wspólnej
zabawy.
Stowarzyszenie PORĘBA
Zadanie – „Cykl 8 spotkań/wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac
artysty/artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacją filmu „Podobieństwa i różnice,
różnice i podobieństwa” będącego częścią działań artystyczno-edukacyjno-kulturalnych”
kwota wnioskowana – 2 600 zł;
kwota przyznana – 1 500 zł;
koszty całkowite – 2 300 zł;
kwota rozliczona – zwrot dotacji 1500 zł;
finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – planowany 800 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 1.04-30.11.2019
uczestników – 0
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 0/0
Zadanie nie zostało zrealizowane. 5 listopada Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą
o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, gdyż artysta, z którym podjęta została
współpraca nie podjął żadnych działań założonych w projekcie pomimo wcześniejszej
deklaracji (Stowarzyszenie udzieliło osobowości prawnej, realizacja była po stronie artysty).
Dotacja została zwrócona na konto Gminy.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Strona 9 z 13

S t r o n a | 10

OBSZAR – polityka społeczna – 15 000 zł
Towarzystwo Włościańskie Ługi
Zadanie - Aktywni 50+
kwota wnioskowana – 8 000 zł;
kwota przyznana –5 210 zł;
koszty całkowite –7 425,13 zł;
dotacja rozliczona – 5 210 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 15,13 zł
pozafinansowy wkład własny – 2 200 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 1.06-30.11.2019
odbiorców – 25 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy -10/10
„Aktywni 50+” celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu, promowanie
idei „aktywny senior” oraz pogłębienie dialogu międzypokoleniowego grupy min. 25
seniorów
w wieku 50+z terenu Gminy Nowa Dęba poprzez ich aktywizację w działania społecznoedukacyjne, artystyczno-kulturowe i sportowo-rekreacyjne.
Nowodębskie Koło Diabetyków
Zadanie - Edukacja i Profilaktyka Integracja i Wypoczynek
kwota wnioskowana – 2 720 zł;
kwota przyznana –2 720 zł;
koszty całkowite –3 113zł;
dotacja rozliczona – 2 720 zł;
rozliczony finansowy wkład własny –43,46 zł
pozafinansowy wkład własny – 350 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 1.06-30.11.2019
odbiorców – 50 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy - 3/3
Zadanie „Edukacja i Profilaktyka Integracja i Wypoczynek” to 2 spotkania edukacyjne i jeden
wyjazd integracyjny „Słodka sobota” do Jarosławia. Spotkania z prelegentami pogłębiły
wiedzę na temat cukrzycy i dolegliwości związanych z tą chorobą.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zadanie - Dzień Seniora
kwota wnioskowana – 3 310 zł;
kwota przyznana –3 310 zł;
koszty całkowite –4 210,28 zł;
dotacja rozliczona – 3 310,15 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 900,28 zł
pozafinansowy wkład własny – 0 zł
odsetki bankowe – 0,15 zł
okres realizacji – 10.06-21.10.2019
odbiorców – 120 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy - 7/0
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Zorganizowano uroczyste obchody Dnia Seniora. Jest to ważna uroczystość dal seniorów
z terenu Gminy, dająca możliwość wyjścia z domu i integracji.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa
Zadanie - Sprawni i aktywni
kwota wnioskowana – 3 760 zł;
kwota przyznana –3 760 zł;
koszty całkowite –4 287,43 zł;
dotacja rozliczona – 3 760 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 27,43 zł
pozafinansowy wkład własny – 500 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 15.04-15.11.2019
odbiorców – 30 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 3/3
Zadanie polegało na zorganizowaniu w ciągu 6 miesięcy 25 dwugodzinnych zajęć ruchowych
poprawiających kondycję fizyczną, a przez to poprawę komfortu codziennego
funkcjonowania. Skierowane było do osób, które z racji wieku posiadały ograniczenia
ruchowe. Oprócz zajęć ruchowych odbyły się trzy wyjazdy na rehabilitacyjne zajęcia na
basenie.
OBSZAR – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kwota – 7 000 zł
Klub Sportowy Cygany
Zadanie – Zawody sportowe o puchar Burmistrza
Kwota wnioskowana w ofercie – 3 100 zł .
kwota przyznana –2 200 zł;
koszty całkowite –3 195,95 zł;
dotacja rozliczona – 2 195,95 zł;
finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 1 000 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 2.05-30.11.2019
uczestników – 230
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 6/6
Zawody sportowe o puchar Burmistrza miały na celu upowszechnianie sportu wśród
uczestników i kibiców oraz mieszkańców Gminy. Przeprowadzono zawody sportowe piłki
nożnej oraz siatkowej plażowej.
Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu, Koło Nr 12 w Nowej Dębie
Zadanie – Zawody Rodzinne
kwota wnioskowana – 1 559 zł
kwota przyznana –1 200 zł;
koszty całkowite - 2 130,97zł;
dotacja rozliczona – 1 200 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 180,97 zł
pozafinansowy wkład własny – 750 zł
odsetki bankowe – 0 zł
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okres realizacji – 1.08-30.11.2019
uczestników – 75
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 10/10
„Zawody Rodzinne”, Zawody wędkarskie rozwijanie zainteresowań
i proekologicznych, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

wędkarskich

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Zadanie – XV Biegi Uliczne
Kwota wnioskowana w ofercie 2 500 zł .
kwota przyznana –2 500 zł;
koszty całkowite - 2 590,29zł;
dotacja rozliczona – 2 442,29 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 148 zł
pozafinansowy wkład własny –0 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 24.04-1.06.2019
uczestników – 200
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 20/0
Biegi uliczne to impreza sportowa dla dzieci i młodzieży, które w zależności od wieku
startowały na różnych dystansach oraz dla uczestników w kategorii open. Biegi odbywały się
w centrum Nowej Dęby.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa
Zadanie - Łączy nas taniec
kwota wnioskowana – 1 100 zł;
kwota przyznana –1 100 zł;
koszty całkowite –2 155,24 zł;
dotacja rozliczona – 1 100 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 155,24 zł
pozafinansowy wkład własny – 900 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 15.04-15.11.2019
odbiorców – 30 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 4/4
Tematem przewodnim projektu był taniec, który stał się pasją młodych dziewcząt należących
do zespołu mażoretek DIAMENT. Swoją pasją podzieliły się z młodszymi koleżankami
przekazując im podczas treningu swoją wiedzę i umiejętności, jednocześnie doskonaląc swój
warsztat. Na zakończenie projektu zaprezentowały swoje umiejętności mieszkańcom Gminy.
OBSZAR – turystyka – 2 000 zł
Towarzystwo Włościańskie Ługi
Zadanie - Rodzinny Rajd Rowerowy
kwota wnioskowana – 2 000 zł;
kwota przyznana –1 000 zł;
koszty całkowite –1 500 zł;
dotacja rozliczona – 1 000 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 500 zł
odsetki bankowe – 0 zł
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okres realizacji – 27.08-30.10.2019
odbiorców – 40 osób
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy -4/4
Rodzinny Rajd Rowerowy przebiegał ścieżką rowerową Tarnowska Wola-Alfredówka-Buda
Stalowska. Uczestnicy mieli możliwość poznać walory turystyczne okolic, poznać historię
„Małej Ojczyzny”. Po wycieczce odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Zadanie – Rajd pieszy ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację
Kwota wnioskowana w ofercie 2 000 zł .
kwota przyznana –1 000 zł;
koszty całkowite - 1 460 zł;
dotacja rozliczona – 1 000 zł;
rozliczony finansowy wkład własny – 0 zł
pozafinansowy wkład własny – 460 zł
odsetki bankowe – 0 zł
okres realizacji – 1.04-20.06.2019
uczestników – 200
ilość osób realizujących zadanie w tym wolontariuszy – 16/10
W zadaniu uczestniczyły dzieci oraz mieszkańcy Gminy. Po przejściu ścieżki dydaktycznej
Rozalin, gdzie można było zapoznać się z fauną i florą naszych lasów, odbyła się impreza na
orientację, polegającą na odnalezieniu przez uczestników zaznaczonych na mapie punktów
kontrolnych, podbicie perforatorem swojej obecności na punkcie oraz udzieleniu odpowiedzi
na pytanie związane z fauną i florą nowodębskich lasów.
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