SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019
1. Założenia programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019” przyjęty został przez Radę Gminy Dąbie Uchwałą Nr XXXVIII/322/2018 z dnia 27
września 2018 r.
Projekt został skonsultowany z organizacjami w sierpniu 2018 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Program zakładał współpracę w bardzo szerokim spektrum zadań publicznych, takich jak:
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym organizacja zawodów, meczów i rozgrywek
sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

Ostatecznie w budżecie na realizację zadań priorytetowych zabezpieczono kwotę:
17.500 zł – kultura fizyczna i sport
17.500 zł – wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej.

3. Konkursy ofert i podpisane umowy
W roku 2019 przeprowadzono jeden konkurs ofert na realizację zadań priorytetowych: kultura fizyczna i sport - na
kwotę 17.500,- zł; wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej - na kwotę 17.500,- zł
Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Stowarzyszenie „Kosierz To My”

„Kosierz – Olimpijskie Wyzwania 2019”

Klub Sportowy „Zieloni Łagów”

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
młodzieży”

Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet Trzeciego
Wieku”

„Centrum Aktywnego Seniora”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul

„Warsztaty innowacyjne –Technologia na miarę
dwudziestego pierwszego wieku”

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
Trzebule

„Ruch to zdrowie”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul

„Zdrowo i na sportowo”

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
Trzebule

„Kreatywnie przez życie – zrób to sam”

Dotację podzielono wg proponowanego zakresu działań, uwzględniającego koszty bezwzględne do poniesienia dla
wykonania zadania i przyznano w następujących wysokościach:



Stowarzyszenie „Kosierz To My” – 3.500,00 zł



Klub Sportowy „Zieloni Łagów – 12.000,00 z



Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 16.500,00 zł



Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”- 500,00 zł



Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule – 1.000,00 zł



Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul”- 1.000,00 zł



Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule – 500,00 zł

Klub Sportowy „Zieloni Łagów” , zrealizował zadanie zgodnie z umową, zwrócił niewykorzystaną część dotacji
w wysokości 724,89 zł na konto Gminy;
Stowarzyszenie „Kosierz To My”, zrealizowało zadanie zgodnie z umową;
Stowarzyszenie „Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku”, zrealizowało zadanie zgodnie z umową;
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Trzebul” , zrealizowało zadania zgodnie z umową;
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Trzebule, zrealizowało zadania zgodnie z umową.
4. Wsparcie dodatkowe
Gmina Dąbie stale wspiera działania organizacji i stowarzyszeń: PTTK, PCK, Związku Emerytów i Rencistów
– koło w Kosierzu, Caritas Parafii Bobrowice prowadzone na rzecz mieszkańców Gminy Dąbie.
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