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- ROCZNY PROGRAM WSPOŁPRACY GMINY

MIEROSZOW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOSC
POZYTKU PUBLICZNEGO NA 20l4 ROK załącznikdo Uchwały
Rady Miejskiej
-

Mieroszowa
Nr LVII/276l14 z dnia 30 azęrwaa 2014 roku w sprawie Rocznego
programu współpracy Gminy
Mieroszów z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadząc
ymi działalnośćpozytku

publicznego na rok 2014.

Zgodnie

z rozdz. vI i vII

załącznika do UchwaĘ Rady Miejskiej Mieroszowa
Nr LVII/276114 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie Rocznego programu
współpracy
GminY Mieroszórv z organizacjami pozarządowymi oyaz podmiotami
prowad zącymi
działalnośćPożYtku Publicznego na rok 2014, Gmina Mieroszórv
w 2014 roku realizowała
zadania publiczne, o których mowa w ustawie z dnia 24 klvietnia
2003 roku o działalności
PoŻYtku Publicznego i o wolontariacie
w następujących formach:
1/

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

współpraca o charakterze finansowym poprzez:

Powierzenie wYkonaniazad,ańpublicznychwrazz udzieleniem dotacji narealizację zadania;
- wsParcie wYkonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie ich
realizacji
-

2/

łvsparcia o charakterze pozafinanstxvym poprzez:

- ,,vynianę inforrrracji o planowanych kierunkach
- tworzenie

- PromocJę

działalności;

wspólnych zespołów o clrarakterzę doradczvm, opiniodawczym
i inicjatywnym;
tntc.;atYw

i

Przedsięwzięć Podejmowanych przez organizacje pozarządowe między
innymi poptzęz mozliwośćunrieszczania informacji na
stronie internetowej
- wsPieranie w Poszukiwaniu Środków finansowych
z

-

innych źrodełnizbudzet Gminy;

udzieianie rekornendacji organizacjorn rł,spółpracującym

o dofinansowanie zadań z innych żrod,eł;
.

wwyłltlelo-§zgty.p];

konsultorvanie proj ektó rv aktów nonnatwvnvch.

z

Gminą, które ubiegają się

Preferowane obszary realŁacji zadań:

l/Dzia|ania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, w tym na:
wspieranie inicjatyrv mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych;
- wsp i erani e or ganizacji impr ez kul turalnych i rekreacyj
nych
-

;

- wsPieranie inicjatYłv mających na celu integrację ze
środowiskiem ludzi zdrowych;

-

wsPieranie działalnoŚci rekreacyjno-rehabilitacyjnej

na rzęcz ludzi

niepełnosprawnych

a

w szczególności dzięci i młodzieży;

-

wsPieranie inicjatYr,v narzęaz seniorów w ramach integracji międzypokoleniowej.

2/ Dzialania na rzecz kulturyo ochrony dziedzictwa narodowego
organŁację wydarzeń kulturalnych, a w szczególności:

i

tradycji, w tym na

- organizację sPektakli, występów artystycznych, konkursów,
plenerów, koncefiów, konferencji;
- organlzację PrzedsięwzięĆ w zakresie kontynuacji i rozwoju tradycji lokalnych,
zachowania
i podtrzlłnania tradycj i narodowych;
- organizację Przedsięwzięc prezentujących i promujących amatorski
ruch artystyczny;
- or gantzację wydarzeń kulturalnych;

-

wYdawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji

o charakterze informacyino_
promocyjnym;
- utrzYmYwanie wsPÓłPracy przy organizacji wymiany
grup mieszkańców z gminami partrrerskimi
i innymi,
3lDziałania w zakresie kultury ftzycznej,,sportu i turysĘki, w
Ęm na:
- organizację imprez sportowych o wysokiej randzepromocyjnej;

przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych w imprezach
sportowych;
- zajęcia spottowe l udział młodzieży w rozgrywkach
uks-ów i innych;
- or ganizację sp o rtow1, ch zaj c p o zalekc yj
nyc h
ę
-

;

Podejmowanię działań mających na celu ozywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie;
- uPowszechnianie aktYwnych form r.vypoczyŃu,
w tyn szczegoIniedla dzieci i młodziezv.
-

powierzenie otaz wspieranie
realizacji zaó,ań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofeń w oparciu o przepisy ustawy
i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze:

- zaruądzenie l\r 4l2a14 Burmistrza Mieroszowa z

dnja 14 stycznia 2014 roku w sprawie
ogłoszenia otwaltego koŃursu ofert na reaIizację zadańpublicznych
w zakresie kultury
i sPortu, działań na rZęcZ osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i fizyc,zne1
ochrony
dziędzictwa narodowego w roku 2011.

-

Zarządzęnie Nr 5/2014 Burmistrza Mieroszowa z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie
zatwterdzęnia regulaminu otwańego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kulturY fizYcznej i spońu, działań na rzęcz osób niepełnosprawny ch oraz działait na

rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2014.

-

zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Mieroszowa z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie
Powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizicję zad,ań publicznych
w zakresie kulturY fizycznej i spotlu, działań na rzęcz osób niepełnosprŃny ch oraz działań na
rzeczkultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2014.

WYniki otwarĘch konkursów ofert na realizację zad,ań publicznych w zakresie kultury
flzYcznej i sPortu, dzialań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzia|ań na rzecz kultury
i ochrony dziedzictwa narodolvego w roku 2014:

I. protokól z dnia l8 lutego 201.1

A/ Kultura fizyczna i sport
1. Realizacja Powszechnych zajęć sportowych w szczególności zajęć z zakręsu piłki nożnej wraz
z częściowym utrzymaniembazy przy ul, Sportowej 4
wpłynęła1 oferta i uzyskala pozytywną akceptację:
Terenowy Klub Sportowy,rBiaĘ Orzeł''
- Prowadzenie i organtzacja zajęć sportowych z zakresu piłki noznej oraz uczestnictwo
w rozgrYwkach, turniejach, męczach piłki nożnej na terenie Gminy Mieroszów i poza nią
i częścioweutrzymanie bazy przy ulicy Sportowej 4
kwota dotacji: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieściĘsięcy zł 00/100)
2.UPowszechnianie kultury fizycznej i spońu poprzęz organizowanie imprez
sportowyclr dla dzieci i młodzleżyna terenie Gminy Mieroszów
wpłynęły2 oferty: 1 uzyskała pozytywną akceptację

i

zawodów

Uczniowski Klub Sportolvy,,Sokołowsko''
kwota dotacji: 8.000,00 PLl{ (słorvnie: osiem Ęsięcy zł 00/100)

3. Organizowante zajęc rekreacyjno

-

sporlowych dzieci

i rozgryr,vkach sportowych
r,vpłynęły2 ofefty: 1 uzyskała pozytywną akceptację

i

młodzieżv, ud,ział w zawodach

Uczniowski Klub Sportowy,,TOM-SKI''
kwota dotacji: 8.000,00 PLN (słownie: osiem Ęsięcy zl 00/100)

i młodzteży ze szczegolnym uwzględnieniem sportów
zimowych.
wpłynęła1 oferta: uzyskała pozl,tywną akceptację
4, Realizacj a zajęc sporlowych wśród dzieci

Uczniorvski Klub Sportowy,,Mieroszólv''
krvota dotacji: 8.000,,00 PLN (słorvnie: tlsiem tysięcl,zl 00/100)

B/ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
1. zorganizowante wyjazdu dla ósób niepełnosprawnych mającego
i zwiększerrie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym
wpłynęły2 oferty: 1 uzyskała pozytywną akceptację

na

celu

integrację

Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych,,ICH
RADOŚĆ''
,,Wyjazd do Łeby po wiatr od morza i słońce''
kwota dotacji: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć
Ęsięcy zł 00/100)

I|=Jrotokól z dnia 03 marca 20l4
B/ Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych

l,

Organizacja zajęĆ.rekreacyjno-spońowych i kulturalnych
mających na celu zwiększenie i
zmobilizowanie do udziału osób niepełnosprawnych
w zyciu społecznym
wpłynęły2 oferty: 2 uzyskały pozYywnąakceptację
Stowarzyszenie Na Rzecz osób Niepełnosprawnych
,,ICH RADOŚC''
,,Pozegnanie lata"

kwota dotacji: 5.000,00 PLN (słownie: pięć
Ęsięcy zł 00/100)

Fundacja ,,Spektra''
,,Marzenia do sPełnienia - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
w gminie,,
klł,ota dotacji: 6.000,00 PLN (słownie: sześć
zł 00ilOó)

ĘsĘcy

c/ Dzialania na rzecz kultury i ochrony dziedzicfwa narodowego
1. upowszechnianie działalnościwspomagającej rozwój
wspólnot i społecznościlokalnych ze
szczególnym zlvróceniem uwagi na dzieci i'miodziez Lagrozonych
wykluczeniem społec znym
poprzęz działania natzeez kultury i ochrony dziędzictwa
naiodowego
wpłynęło5 ofert: 3 uzyskały pozytywną akceptację:

Fundacja Sztuki Współczesnei .'IN SITU''
,,Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski''
kwota dotacji: 7.500,00 PLN (słorvnie: siedem tysięcy pięćset
zł 00/100)
Sudeckie Stowarzyszenie rrMediator''

Warsztaty kulturowe ,,Wiele twaruy kultury''
kwota dotacji: 3.500,00 PLN (słołvnie: trzy

Ęsiące pięćset zl001100)

Fundacja ,,Spektra'l

,,Taniec to nasza mocna stfona''
kwota dotacji: 3.000,00

PLN (słownie: trry Ęsiące zł 00/100)

III. trYb Pozakonkursowy zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalnoŚci Pozlku publicznego i o wolontariacie Q. t.Dz. IJ z 2014 roku poz.1118,1138
i 1|46)

Kultura flzyczna i sport
Sudeckie Stowarzyszenie rrMediator''
,,Bike Arena Parkowa GÓra - aktywizacja społecznościlokalnej w zakresie sportu
z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Mieroszów''
kwota dotacji: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć Ę.ięcy zł 00/100)

i

rekreacji

Stowarzys zenie P rzyj aciół Głuszycy

,,umozliwienie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dzięci t młodzieży, udział
w zawodach i rozgrlvkach spońowych''
kwota dotacji: 5.954,00 PLN (słownie: pięć Ęsięcy dziewięćset pięćdzies iąt cztery zl
00/100)

ogółem plan na rok2014:

wydatkowano:
w tym:
dz.926 kultura flzycznai sport
dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa
dz. 851 ochrona zdrowia

115.000,00

PLN

113.954,00
79.954,00
14.000,00
20.000,00

PLN
PLN
PLN
PLN

Zgodnie z umowami zawart;rmi pomiędzy Gminą Mieroszów a organtzacjami pozytku
Publicznego dotowani złożylistosowne sprawozdania merytoryczne l finunro*e żgodnie
Z Załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ź dn u
27 grudrlia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realtzacjt, zadania publicinego, ramowego
wzoru umowY o wYkonanię zadania publicznego i wzoru sprawozdanla zwykonania tego
zadania (Dz. U, Nr 264, poz.2207 z poźntejszymi zmianami).

L3 -L

