Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański
z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
Podstawą współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku była Uchwała nr
LVIII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2014 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Przed podjęciem uchwały wyżej
wymieniony Program Współpracy został poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi w okresie od 30 września 2014 roku do 21 października 2014 roku w formie
wyrażenia pisemnej opinii przez podmioty zainteresowane współpracą.
Główne kierunki działań, które zostały zrealizowane, to zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
W 2015 roku Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ogłosił cztery Otwarte Konkursy
Ofert, w których udział wzięło łącznie dziewięć organizacji pozarządowych. Ponadto,
udzielono również jednej dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wszystkie umowy były zawarte o powierzenie realizacji zadania
publicznego. Na podstawie umów udzielono łącznie dotacji na kwotę 157 750 zł.
Z powyższych środków wykorzystano 151 366,46 zł. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik
nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Opiniowaniem złożonych ofert w Otwartych Konkursach Ofert zajmowały się komisje
konkursowe powołane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, do których zgłosiło się
czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Wymiana informacji z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie
korespondencji listowej, telefonicznej, elektronicznej oraz przez serwis internetowy Urzędu
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Na wniosek organizacji pozarządowych, dnia 3 lipca 2015 roku została utworzona
przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego, w skład której powołano dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, dwóch
przedstawicieli Urzędu Miejskiego a także czterech przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr
LVIII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
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Otwarty Konkurs Ofert nr
1/2015 z 13.01.2015

działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

24 750,00 zł

Otwarty Konkurs Ofert nr
2/2015 z 16.02.2015

prowadzenie systemowej
terapii rodzin i par
zagrożonych
uzależnieniem od
alkoholu i narkotyków,
rodzin z trudnościami
wychowawczymi, rodzin
dotkniętych przemocą z
terenu Gminy Nowogród
Bobrzański

6 000,00 zł

Konsultacja,
integracja i
rehabilitacja.
Działania na rzecz
niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy
Nowogród
Bobrzański.

24 750,00 zł Z/72/2015 09-02-2015 31-12-2015 07-01-2016

24 750,00 zł

0,00 zł

Terenowy Komitet Ochrony Terapia systemowa
Praw Dziecka
rodzin

6 000,00 zł Z/119/2015 01-04-2015 13-12-2015 05-01-2016

6 000,00 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie „Bez
barier, bez granic”

Upowszechnianie i
rozwój kultury fizycznej
Zadanie nr 1
Upowszechnianie i
rozwój kultury fizycznej
Zadanie nr 2

Upowszechnianie i
rozwój kultury fizycznej
Zadanie nr 3
Otwarty Konkurs Ofert nr
3/2015 z 19.02.2015

Upowszechnianie i
rozwój kultury fizycznej
Zadanie nr 4

Upowszechnianie i
rozwój kultury fizycznej
Zadanie nr 5

Upowszechnianie i
rozwój kultury fizycznej
Zadanie nr 6

LZS „Tęcza” Kaczenice

Organizacja
przygotowań i
uczestnictwo w
lokalnych imprezach
sportowych

17 400,00 zł Z/123/2015 02-04-2015 15-12-2015 09-12-2015

11 531,10 zł

5 868,90 zł

LZS "Czarni" Przybymierz

Aktywne i sprawne
społeczeństwo

17 400,00 zł Z/135/2015 13-04-2015 15-12-2015 15-01-2016

17 400,00 zł

0,00 zł

17 400,00 zł Z/124/2015 02-04-2015 15-12-2015 31-12-2015

16 895,00 zł

505,00 zł

42 000,00 zł Z/125/2015 02-04-2015 15-12-2015 13-01-2015

41 990,36 zł

9,64 zł

17 400,00 zł Z/126/2015 02-04-2015 15-12-2015 08-01-2016

17 400,00 zł

0,00 zł

8 400,00 zł Z/127/2015 02-04-2015 15-12-2015 13-01-2016

8 400,00 zł

0,00 zł

Upowszechnienie
kultury fizycznej i
sportu poprzez
organizację
przygotowań i
uczestnictwo w
LZS "Czarni" Drągowina
lokalnych,
regionalnych,
ogólnopolskich lub
120 000,00 zł
międzynarodowych
imprezach
sportowych
Upowszechnianie
GKS "FADOM" Nowogród
kultury fizycznej i
Bobrzański
sportu
Propagowanie
aktywnego i
wartościowego
sposobu spędzania
LZS "Błękitni" Kotowice
wolnego czasu
poprzez
popularyzację piłki
nożnej
Tenis stołowy jako
Stowarzyszenie "Fiber"
forma rozwoju
kultury fizycznej

Przeciwdziałanie
patologiom społecznym
w tym alkoholizmowi i
Otwarty Konkurs Ofert nr
narkomanii poprzez
4/2015 z 09.06.2015
zorganizowanie zajęć
sportowo - kulturalnych
dla dzieci i młodzieży
Przeciwdziałanie
Małe granty - Zgodnie z art. 19a
patologiom społecznym
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
w tym alkoholizmowi i
roku o działalności pożytku
narkomani poprzez
publicznego i o wolontariacie
zorganizowanie festynu

Podsumowanie

6 000,00 zł

Stowarzyszenie "Fiber"

Wakacyjna przygoda
z Fiberem

6 000,00 zł Z/293/2015 08-07-2015 16-08-2015 15-09-2015

6 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

Stowarzyszenie"Fiber"

Parafialny Festyn
Rodzinny

1 000,00 zł Z/278/2015 03-07-2015 20-08-2015 15-09-2015

1 000,00 zł

0,00 zł

157 750,00 zł

157 750,00 zł

151 366,46 zł 6 383,54 zł

