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Sprawozdanie
z r eallzacji ws póĘ racy Gminy D ob ro mie lz z or ganizacj am i pozanąd owymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2016 roku.

Projekt Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjamipozarądowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożrytkl publicznego na 2016 rok został poddany konsultacjom
społeczrrym w trybie określonym Zarządzeniem Nr 0050.116.15 Wójta Gminy Dobromierz z dnia3
paździemika 2015 r. Podmioty zairrteresowane nie wniosły do niego żadnych uwag. W rwiązka z
povlyższym Program WspóĘracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządovłymi oraz irrnymi
podmiotami prowadzącymi działalność poĄrtku publiczrego na rok 2016 zostń przyjęty Uchwałą Nr
XIIV88/15 RadyGminyDobromierz zdnia 18 grudnia 2aI5t.

Zgodnie z w/w Programem, współpraca Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi
miała charakter finansowy i pozafinansowy. Głównym celem Programu było ksztahowanie
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poptzez budowanie parfirerstwa między
administracją plbliczną a organizacjami publicznymi. Dla realaacji współpracy finansowej,
w budżecie Gminy Dobromierz na dotacje celowe zaplanowano 68 000 zł.

Zadania wymienione w Programie ręalizowano w formie otwartego konkursu ofert z zakresu
kultury ftzycznej i sportu, organizacji festiwali, przeglądów spektakli: teatralnych, literackich,
mlzycznych i filmowych, który ogłoszono Zarządzeniem Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Dobromierz z
dnia 19 styczrria 2016 r.

W odpowiedzina konkurs wpłynęło 6 ofert, które zostĄ ocenione przez Komisję Konkursową,
powołaną ZarządzeniemNr0050.1I.2016 WójtaGminyDobromierz zdnia5lutego 2aI6r.

Gmina Dobromierz podpisała 5 umów z następującymi podmiotami:
1) Ludowym Klubęm Sportowym ,Nysa" Kłacryna- lovota przyznanej dotacji 18 500 zł,
2l Ludowym Klubem Sportowym ,,Płomień" Dobromierz - kwota przyznanej dotacji 12 0aa zł,
3) Ludowym Klubem Sportowym ,,Granit" Roźoka - kwota przyznarlej dotacji 24 000 zł,
4| Uczrriowskim Klubęm Sportowym ,,Gniewków" - kwota ptzyznanej dotacji 3 000 zł,
5) Uczriowskim Klubem Sportowym bieganie.pl-ZS Roźoka * kwota przyznanej dotacji 3 000 zł.
Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich odstąpiło od podpisania umowy.

Przyznane dotacje zostĄ wydatkowane w całości. Zadania wspierane przez gminę
zrealŁowano zgodnie z przyjęĘmi zŃożeniami. W formach pozafinansowych promowano działalność
organizacjipozarządovrych m. in. poprzez stronę internetową Gminy Dobromierz.
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