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sPRA\ryoZDANIE

Z NEAJ.IZACJI WSPÓŁPRACY GMII\IY DOBROMIERZ
Z ORGANIZACJAMI POZAR7ĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZI§ŁALNOŚC POZYTKU PUBLICZNEGO w 2015 ROKU

Projekt Programu WspóĘracy Gminy Dobromierz z orgańzacjami pozarządow;łni oraz

innymi podmiotami prowadzącymi dńŃatność poĄrtku publicznego rc 2015 rok został poddany

konsultacjom społecznym w Ębie określonym Zarządzeńem Nr 0050.112.14 Wójta Gminy

Dobromierz z dńa 6 września 2014 r. Podmioty zainteresowane nie wniosĘ do niego żadnych

uw€ wzwiązku zcTrll,-zostŃ onprzyjęty przez Radę Gminy Dobromierz UchwałąNrLIIUZ93ll4

z dńa 7 listopada 2014 r.

Zgodńe z zńożęńami w/w Programu współpraca Gminy Dobromierz z orgańzacjari

pozarządovłymi mtńa charakter finansowy i pozafinansowy. Jako głównym cel Programu

określono ksztahowanie demokraĘcznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez

budowanie parbrerstwa między administracją publiczną a organizaclami pozarządowymi. Dla

reńizacji współpracy finansowej w budzecie Gminy Dobromierz zaplanowano na dotacje celowe

kwotę 68 000,00 ń. Zadańa wymienione w Programie realizowano w formie otwartego konkursu

ofert na realizację zńń publicznych Gminy Dobromierz z zakresu kultury fizycznej i sportu,

orgańzacji festiwali, ptzeglądów i spektakli: teatralnych, literackicĘ mllzrycznych i filmowych w

2015 r., który ogłoszono Zarządzeniem Nr 0050.11 .2015 Wójta Gminy Dobromierz zdnia 28 lutego

2015 r. W odpowiędzi na konkurs łypłnęł 4 ofeĘ, klóre w wynihi oceny formalnej mstaĘ

dopuszczone do udziału w konkursie.

Gmina Dobromierz podpisała ze wszystkimi 4 podmiotami umowy w celu wspierania zadń

publicznych:

1) Ludowy Klub Sportowy ,,Nysa" Kłaczana- kwota przymanej dotacji 18 400,00 zł.

2) Ludowy Klub Sportowy ,,Płomień" Dobromierz - kwotaprzlznarlej dotacji 12 000,00 ń.

3) Ludowy Klub Sportowy,,Granit" Roztoka- kwota ptzymtanej dotacji ż3 900,00 ń.

4) Uczniowski Klub Sportowy ,,Gniewków" - kwota przyznanej dotacji 3 700,a0 ń.

Przyznane dotĘe w/w organizacje wykorzystały w całości. Zńańawspierane przęz gminę

zostały ruealizowane zgodnie z zńożeńami. W formach pozafinansowych promowano działalność

orgańzacji pozarządov,rych m.in. poprz;ęz informacje publikowane na stronie intemetowej Gminy

Dobromierz orazw prasie o zasięgu lokalnym.
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