Mirów Stary, dn. 15.02.2016r.

ROS.0719.1.2016

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Mirów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Mirów
przedkłada sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2015 r.”
Gmina Mirów realizowała w 2015r. współpracę z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz swoich mieszkańców w oparciu o ,, Program współpracy Gminy Mirów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Mirów na rok 2015” przyjęty uchwałą Nr VI/25/2015 Rady
Gminy Mirów z dnia 27 marca 2015r.
Celem głównym przyjętego programu było kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją
samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego
rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny,
umożliwiający poprawę konkurencyjności, przy respektowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.
Cele szczegółowe programu to:
1) Umacnianie lokalnych działań poprzez stwarzanie warunków dla powstawania
i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności gminy;
2) Zwiększanie aktywnego wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki
społecznej w gminie;
3) Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy;
4) Poprawa, jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych;
5) Podnoszenie standardów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w oparciu
o realizację zasad: pomocniczości, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności oraz
wzajemnego poszanowania interesów.
Jedną z form realizacji ,, Programu” był otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wójta
Gminy Mirów w dniu 1 kwietnia 2015r. na realizację zadań publicznych z zakresu

upowszechniana kultury fizycznej i sportu: szkolenie sportowe grup piłki nożnej –seniorów,
juniorów i trampkarzy w 2015r.
Do otwartego konkursu ofert na w/w zadanie przystąpiło dwóch oferentów: Gminny
Klub Sportowy ,, Gryfia Mirów” i Akademia Piłkarska ,, Gryfia” w Mirowie. Komisja
konkursowa po analizie formalno –merytorycznej zgłoszonych ofert przyznała dotację
w kwocie 40 tys. zł Gminnemu Klubowi Sportowemu ,, Gryfia Mirów” , którą rozliczono
w całości.
W ramach realizowanego Programu prowadzony był:
1. Nadzór nad działalnością klubu w zakresie określonym przepisami prawa,
2. Współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i rozrywkowym,
3. Udostępnianie pomieszczeń ( hala sportowa, boiska) na potrzeby organizacji.

