
  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY DOBROMIERZ                        
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU 

 

 Projekt Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został poddany 
konsultacjom społecznym w dniu 19 września 2012 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.112.2012 z 
dnia 19 września 2012 r.). Nie wniesiono uwag do w/w projektu w związku z czym Program 
Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr 
XXIV/136/12 z dnia 17 października 2012 r. 
 Zgodnie z w/w Programem współpraca Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi 
miała charakter finansowy i pozafinansowy. Głównym celem Programu było kształtowanie 
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 
administracją publiczną a organizacjami publicznymi. Dla realizacji współpracy finansowej, w 
budżecie  Gminy Dobromierz zaplanowano na dotacje celowe 63 000,00 zł. 
Zadania wymienione w Programie realizowano w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych, który ogłoszono Zarządzeniem Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 stycznia 2013 r.   na 
realizację zadań publicznych Gminy Dobromierz z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r. W 
odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 oferty, które w wyniku oceny formalnej  pod kątem ich 
kompletności oraz sposobu przygotowania oferty przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem 
Nr 0050.25.2013 r. Wójta Gminy Dobromierz z dnia 26 lutego 2013 r. zostały  dopuszczone do 
udziału w konkursie. 
Gmina Dobromierz reprezentowana przez Wójta Gminy Dobromierz zawarła ze wszystkimi 4 
podmiotami umowy w celu wspierania zadań publicznych: 
 

1) Ludowy Klub Sportowy „Nysa” Kłaczyna – kwota przyznanej dotacji 20 000,00 zł, 
2) Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Dobromierz- kwota przyznanej dotacji 13 000,00 zł, 
3) Ludowy Klub Sportowy „Granit” Roztoka – kwota przyznanej dotacji 26 000,00 zł, 
4) Uczniowski Klub Sportowy „Gniewków „ – kwota przyznanej dotacji 4 000,00 zł. 

 
Przyznaną dotację w/w kluby sportowe wykorzystały w całości. Zadania wspierane przez gminę 

zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. W formach pozafinansowych promowano działalność 
organizacji pozarządowych m. in. poprzez stronę internetową Gminy Dobromierz. 
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           (-) Jerzy Ulbin 


