
Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy Gminy Nieborow w 2021 roku

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Wypehuaj^c obowi^zek wynikaj^cy z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dziatalnosci pozytku pubUcznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057, z pozn. zm.) Wojt

Gminy Nieborow przedklada sprawozdanie z realizacji programu wspotpracy za 2021 rok.

Roczny program wspolpracy Gminy Nieborow z organizacjami pozarz^dowymi oraz

podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok zostat przyj^ty uchwat^ Nr XXXI/191/20 Rady Gminy Nieborow
z dnia 30 Ustopada 2020 r.

Program by} realizowany zgodnie z zapisami w/w uchwaly.

W 2021 roku Gmina Nieborow zlecata realizacj^ zadan organizacjom pozarzqdowym w trybie
przewidzianym ustawq o pozytku publicznym i o wolontariacie. Konkurs ofert zostai ogtoszony
przez Wojta Gminy Nieborow wdniu 29-01-2021 r. Wterminie oznaczonym wogtoszeniu

wplyn^o szesc ofert. Wszyscy oferenci spelnili wymagania i po podpisaniu umow otrzymali
wsparcie realizowanych zadan, t^cznie w wysokosci 280 000 zl.

Dotacje przekazane organizacjom pozarzqdowym, dotyczyly sfery ~ upowszechnianie Kultury

Fizycznej i Sportu. Dotacj? otrzymaty;

1. Ludowy Klub Sportowy ,,Zjednoczenie" w Bobrownikach i Dzierzgowie na realizacj?
zadania: ,,Upowszechmanie i rozwoj kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy

Nieborow poprzez organizacj^ zaj^c sportowych i wspotzawodnictwa wdyscyplinie
pitkanozna"-30000zt;

2. Ludowy Klub Sportowy »Pogon" w Belchowie na realizacj? zadania: ,,Szkolenie oraz

udziat w rozgrywkach pi^ki noznej" - 62 000 zt;
3. Ludowy Klub Sportowy ,,0rzei Nieborow" w Nieborowie na realizacj^ zadania:

,,Gramy w nozmf - 99 000 zi;
4. Ludowy Klub Sportowy ,,Czami Bednary" w Bednarach na realizacj^ zadania:

,,Upowszechnianie 1 rozwoj kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborow

poprzez organizacj? zaj^c sportowych i wspolzawodnictwa w dyscyplinie pilka nozna"
- 53 000 zl;

5. Uczniowski Klub Sportowy ,,Bednary" w Bednarach na realizacj^ zadania:

,,Upowszechniame i rozwoj kultuiy fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborow

poprzez organizacj^ zaj^c sportowych i wspotzawodnictwa w dyscyplinie tenis
sto^owy"- 14 000 zl;

6. Uczniowski Klub Sportowy ,,Palac" Nieborow na realizacj^ zadania:
,,Upowszechnianie i rozwoj kultui'y fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborow

poprzez organizacj^ zaj^c sportowych i wspolzawodnictwa w dyscyplinie szachy" -
22 000 -L\\

Wszystkie organizacje, ktore otrzymafy wsparcie, zrealizowaty zadania zgodnie

z postanowieniami zapisanymi wumowach i w oznaczonym czasie zlozyfy rozliczenia.



Rozliczenie dotacji poprzez zaakceptowanie przez Wojta Gminy Nieborow przedstawionych
sprawozdan nastqpilo do 04-02-2022 r.

Nieborow, 25-05-2022 r.

Wojt Gminy Niebor6w_

Jarostav^F^ugi


