SPRAWOZDANIE
z realizacji programu współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2015
I. PODSTAWA PRAWNA:
art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 239 z późn. zm.)

II. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE:
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez:
a) zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania;
b) zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
b) organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym;
c) organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU:
1. Z zakresu „nauka, edukacja, oświata i wychowanie” - 5 000 zł.
2. Z zakresu „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 36 000 zł.

IV. REALIZACJA PROGRAMU:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez otwarty konkurs ofert na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) liczba ogłoszonych konkursów: 1
b) liczba złożonych ofert: 1
c) nazwa oferenta: GLKS „MIAZGA” Brójce
d) rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
e) nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie
sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, organizowanie czynnego wypoczynku dzieci
i młodzieży
f) liczba podpisanych umów: 1
g) termin realizacji zadania publicznego: 29.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
h) wysokość / forma przyznanych środków publicznych: 36 000 zł / wsparcie
i) wysokość niewykorzystanych środków publicznych: 187,06 zł
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) liczba złożonych ofert: 1
b) nazwa oferenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach "Szkoła z przyszłością"
c) rodzaj zadania publicznego: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
d) nazwa zadania publicznego: „Koncepcja inteligencji wielorakich jako podstawa nowoczesnej edukacji”
e) liczba podpisanych umów: 1
f) termin realizacji zadania publicznego: 16.03.2015 r. - 12.06.2015 r.
g) wysokość / forma przyznanych środków publicznych: 5 000 zł / wsparcie
h) wysokość niewykorzystanych środków publicznych: 0 zł
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