
Nazwa 

stowarzyszeni

a

Cel główny i cele szczegółowe 

programu oraz  sposoby realizacji 

programu.

Formy 

współpracy

Okres realizacji 

programu

Wysokość środków 

dotacji 

wykorzystanych na 

realizację programu

Sposób oceny 

realizacji 

programu

Informacje o 

sposobie 

tworzenia 

programu oraz 

przebiegu 

konsultacji 

Tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej



01.01.2014 - 

31.12.2014

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, co wiąże się 

z kształtowaniem demokratycznego 

ładu społecznego w środowisku 

lokalnym poprzez organizowanie 

zajęć treningowych dla dzieci i 

młodzieży, uczestniczenie w 

rozgrywkach ligowych w strukturach 

PZPN, uczestnictwo w licznych 

turniejach i festynach sportowych. 

Osiągniecie prawidłowego rozwoju 

fizycznego naszych dzieci i 

młodzieży, poprzez poprawianie 

sprawności fizycznej , 

współzawodnictwo w grupie, 

zdyscyplinowanie i systematyczny 

udział w zajęciach. Zgodnie z zasadą 

„sport rozwija i wychowuje” chcemy 

zachęcić młodych ludzi do aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 

poprawianie swojej sprawności 

i integrowanie się w grupie. 

Zatrudnienie odpowiednich 

instruktorów oraz różnorodność i 

atrakcyjność proponowanych zajęć w 

klubie.

LKS 1908 

Nędza

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014 r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.45.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji

na zadanie w zakresie:  

„Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej”

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 31.000,00 z ł;

-środki własne:

    1.700,00zł.

31.000,00zł

-utrzymanie 

bieżące boisk i 

obiektów:

4.603,46zł.; 

-sprawy 

zawodnicze - 

opłaty: 

12.337,57zł.;

-sędziowie i 

trenerzy-usługi: 

   500,00zł.;

-sprzęt sportowy -

materiały: 

13.558,97zł.



LKS 1908 

Nędza

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i 

o 

Wolontariacie

.

tzw.

 „Mały 

Grant”

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – „Mini Mundial-Nędza 

2014” – Turniej piłki dla dzieci w 

wieku 5-9 lat nawiązujący do 

odbywających się Mistrzostw Świata 

w piłce nożnej. W turnieju wzięły 

udział drużyny z naszej Gminy , a 

także zaproszone kluby sportowe z 

terenu Śląska i z Czech. Impreza 

promująca naszą Gminę gdyż niewiele 

jest tego rodzaju turniejów. Herb 

Gminy umieszczano na wszystkich 

plakatach i wszystkich gadżetach 

związanych z turniejem, w celu 

promocji i reklamy Gminy Nędza. 

Celem jaki postawił przed sobą klub 

to zaszczepienie wśród dzieci chęci 

uprawiania sportu, dla większości 

uczestników było to pierwsze 

przeżycie sportowe w strojach 

klubowych i z prawdziwym sędzią, 

gdzie zdobywa się prawdziwe trofea. 

Zapewniono dzieciom dobrą zabawę i 

wspaniałe przeżycia. 

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

12.06.2014 - 

19.06.2014

1.712,00zł

-przygotowanie, 

organizacja i 

przeprowadzenie 

turnieju „Mini 

Mundial-Nędza 

2014”-usługi: 

 1712,00zł.;

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 1.712,00 z ł;

-środki własne:

    164,72zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r.

Sporządzono kartę oferty oraz 

protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.165.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 11 czerwca 2014r. 

w sprawie zlecenia realizacji 

zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i 

udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej” określone 

szczegółowo w ofercie  złożonej 

dnia 03.06.2014 roku.



01.01.2014-

31.12.2014

10.700,00zł

między innymi:

- utrzymanie bieżące 

obiektów 

sportowych:

1.716,33zł.; 

-sprawy zawodnicze 

i opłaty:

6.170,00zł.; 

-sędziowie i trenerzy 

- usługi: 

1.200,00zł.;

-sprzęt sportowy - 

materiały:

1.613,67zł. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

10.700,00z ł;

-środki własne:

 580,zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r.

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014 r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.45.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji

na zadanie w zakresie:  

„Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej”

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej. Organizowanie i 

koordynowanie zajęć, treningów i 

udział we współzawodnictwie 

sportowym w trakcie meczów piłki 

nożnej na szczeblu drużyn 

zrzeszonych oraz utrzymywanie 

obiektów sportowych w należytym 

stanie celem umożliwienia z nich 

korzystania przez dzieci i młodzież 

oraz pozostałych członków 

klubu.Wśród dzieci i młodzieży, 

kształtowanie koordynacji ruchowej, 

ukazywanie zasad rywalizacji  

sportowej, doskonalenie gry w piłkę 

nożną, propagowanie poprzez piłkę 

nożną zdrowego trybu życia. 

Zatrudnienie trenera i instruktora, 

którzy prowadzili zajęcia treningowe 

drużyn piłkarskich i zajęcia 

rekreacyjne.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

LKS  

„SPARTA” 

Babice



Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014 r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.45.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji

na zadanie w zakresie:  

„Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej”

LKS Górki 

Śląskie

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i rozwój sportowy, to 

główny cel. Realizowany poprzez 

promocję zajęć, treningów i 

zgrupowań dla dzieci, młodzieży i 

mieszkańców .Dzięki działającym w 

klubie drużynom orlików, 

młodzieżowych w tym trampkarzy i 

juniorów oraz seniorów realizowany 

jest cel jakim jest zdrowy tryb życia 

przez aktywne spędzanie wolnego 

czasu oraz uprawiania sportu przy 

pomocy osób z kadry szkoleniowej, 

posiadających odpowiednie 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

treningowych oraz zawodów, 

mitingów. Organizowanie imprez 

integracyjno-sportowych i festynów 

dla dzieci i młodzieży miejscowości 

Górki Śląskie jak również całej 

Gminy. Przeprowadzanie zajęć 

treningowych, umożliwianie udziału 

we współzawodnictwie.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

01.01.2014-

31.12.2014

18.100,00zł

między innymi:

-utrzymanie bieżące 

boisk i obiektów: 

4.251,32zł.;

-sprawy zawodnicze - 

opłaty-sędziowie i 

trenerzy: 

8.670,93zł.;

- usługi:

      61,97zł.; 

-sprzęt sportowy:

7.615,78zł. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 18.100,00z ł;

-środki własne:

2.000,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r.



LKS Górki 

Śląskie

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i 

o 

Wolontariacie

.

tzw.

 „Mały 

Grant”

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej poprzez organizację 

treningów, zawodów dla dzieci i 

młodzieży jako uzupełnienie i dalsze 

doskonalenie edukacji sportowej, 

rozpowszechnianie aktywnego 

spędzania wolnego czasu poprzez 

aktywny udział w treningach, 

zawodach, meczach ligowych, 

imprezach sportowych dla 

najmłodszych i nieco starszych i 

turystyce rowerowej. Promocja 

zdrowego trybu życia i promocja i 

reklama Gminy Nędza.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

17.11.2014 - 

31.12.2014

1.517,05zł

-materiały: 1346,06

-opłaty: 

 45,00zł.;

- utrzymanie 

obiektów:

125,99zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 1.517,05 z ł;

-środki własne:

    165,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r.

Sporządzono kartę oferty oraz 

protokół weryfikacji oferty, a 

następnie Zarządzenie Nr 

0050.375.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 26 listopada 

2014r. w sprawie zlecenia 

realizacji zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i 

udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej” określone 

szczegółowo w ofercie  złożonej 

dnia 18.11.2014 roku.



UKS 

„ZRYW

Kształtowanie cech motorycznych, 

wytrzymałościowych, 

szybkościowych, koordynacyjnych, 

gibkościowych u dzieci w wieku 

najmłodszym. Realizacja poprzez 

systematyczny udział dzieci w 

zajęciach sportowych. Zajęcia 

odbywały się w zależności od grupy 

wiekowej 1 lub 2 razy tygodniowo. 

Prowadzone przez nauczycieli 

wychowania fizycznego, instruktorów.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

01.01.2014-

31.12.2014

5.000,00zł.

między innymi:

- transport- usługi: 

- wynajem obiektów 

i urządzeń: 

4.500,00zł.;

- zakup materiałów 

związanych z 

realizacją zadania:

500,00 zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

5.000,00 zł;

-środki własne: 

 263,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014 r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.45.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji

na zadanie w zakresie:  

„Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej”



Cel główny: Wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez organizację zajęć 

sportowych, treningowych dla dzieci, 

młodzieży i drużyn seniorskich. 

Udział w rozgrywkach ligowych piłki 

nożnej w ramach struktur PZPN. 

Uczestnictwo w turniejach piłki 

nożnej, na festynach oraz innych 

imprezach masowych z elementem 

sportowym, gdzie można zdobywać, 

poprawiać i utrzymywać formę 

fizyczną i dobrą sprawność ruchowo-

wytrzymałościową. Organizacja zajęć 

sportowych, treningów piłki nożnej 

oraz innych form wspierania rozwoju 

kultury fizycznej dla dzieci , 

młodzieży i zawodników drużyny 

seniorów klubu sportowego. 

Umożliwienie uprawiania sportu 

przez lokalną społeczność we 

wszystkich kategoriach wiekowych. 

Reprezentowanie i promowanie Klubu 

oraz Gminy Nędza na zewnątrz. 

Organizacja ogólnodostępnych imprez 

społeczno-rekreacyjnych dla 

mieszkańców Gminy Nędza. 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży. Propagowanie duch 

rywalizacji sportowej, 

współzawodnictwa i tolerancji

LKS Zawada 

Książęca

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

01.01.2014-

31.12.2014

11.000,00zł.

- utrzymanie

bieżące boisk

i obiektów 

sportowych:

1.002,88zł.;

- sprawy zawodnicze 

–opłaty, sędziowie i 

trenerzy:

5.222,00zł.;

- sprzęt sportowy- 

materiały:

4.775,12zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

11.000,00 zł;

-środki własne: 

    550,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12 

listopada2013r

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014 r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.45.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji

na zadanie w zakresie:  

„Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej”



LKS Zawada 

Książęca               

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i 

o 

Wolontariacie

.

tzw.

 „Mały 

Grant”

Cel główny: Wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez organizację zajęć 

sportowych, treningowych dla dzieci, 

młodzieży  i dorosłych. Uczestnictwo 

w turniejach piłki nożnej, na festynach 

oraz innych imprezach masowych z 

elementem sportowym jako 

reprezentanci Gminy Nędza. 

Organizację ogólnodostępnych inprez 

sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkńców Gminy Nedza. Promocja 

Gminy Nedza i Klubu w regionie i 

poza nim.

Wspieranie

realizacji zadania 

publicznego.

01.09.2014- 

28.11.2014

4.500,00zl.                     

Zakup materiałów 

związanych z 

realizacją zadania:

4.500,00zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja 

4.500,00zł.

-środki własne:

200,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Sporządzono kartę oferty oraz 

protokół weryfikacji oferty, a 

następnie Zarządzenie Nr 

0050.250.2014 Wójta Gminy 

Nędza                                        

z dnia 01 września 2014r. w 

sprawie zlecenia realizacji 

zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i 

udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej” określone 

szczegółowo w ofercie  złożonej 

dnia 22.08.2014 roku.



Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja 

2.000,00zł.

-środki własne:

600,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014r.  i 

działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.46.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji na zadanie z zakresu 

„Kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego”

Polski 

Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów

„Radosna Jesień Emeryta” – 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

emerytów i rencistów przez 

organizowanie wycieczek, wyjazdów 

do teatru, rekreacji oraz spotkań 

środowiskowych z okazji różnych 

świąt i rocznic. Stworzenie  szansy dla 

seniorów na rozwijanie swych pasji, 

zawiązywanie wzajemnych kontaktów  

oraz integracja osób starszych. 

Wzajemna pomoc, niesienie wsparcia 

moralnego, dzielenie się swoim 

doświadczeniem i mądrością.

Wspieranie

realizacji zadania 

publicznego.

01.01.2014- 

31.12.2014

2.000,00zl.

-wycieczki 

1.300,00zł.

Materiały i towary:

700,00zł.



Towarzystwo 

Społeczno- 

Kulturalne 

Niemców 

Województw

a Śląskiego

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i 

o 

Wolontariacie

.

tzw.

 „Mały 

Grant”

Krzewienie, ochrona i pielęgnacja 

kultury mniejszości niemieckiej, jak 

również podtrzymanie tożsamości, 

prezentacja i popularyzacja lokalnego 

dziedzictwa kulturowego poprzez 

pracę w zespołach i przekazywanie 

tego społeczeństwu w spotkaniach. 

Realizacja planu pracy poprzez 

organizowanie spotkań kulturalnych , 

wycieczek krajoznawczych i 

konkursów znajomości języka 

niemieckiego, przygotowanie 

materiałów prasowych i audycji 

radiowych, promocja gminy. 

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

23.05.2014- 

19.08.2014

4.000,00zł

-spotkania statutowe 

i kulturalne- zakup 

materiałów:

      206,00zł.; 

-wycieczki i opłaty: 

3.794,00zł.;

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 4.000,00z ł;

-środki własne:

400,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Sporządzono kartę oferty oraz 

protokół weryfikacji oferty, a 

następnie Zarządzenie Nr 

0050.142.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 23 maja 2014r. w 

sprawie zlecenia realizacji 

zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i 

udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Kultura, Sztuka, 

Ochrona Dóbr Dziedzictwa 

Narodowego” określone 

szczegółowo w ofercie  złożonej 

dnia 13.05.2014 roku



Stowarzysze

nie na Rzecz 

Dzieci

i Młodzieży 

Wczoraj, 

Dziś i Jutro 

„BAJTEL”

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014r.  i 

działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.46.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji na zadanie z zakresu 

„Kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego”

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

- dotacja: 

3.100,00zł;

- środki własne: 

1.000,00zł;

6.250,00zł

-konkursy potraw 

regionalnych- 

produkty:

3.505,40zł.; 

-kultywowanie 

zwyczajów, 

kulturalne spędzanie 

czasu, wycieczki: 

2.744,60zł.

01.01.2013- 

31.12.2013

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

Celem Stowarzyszenia jest:

- Sprawowanie opieki nad wszelkimi 

formami działalności grup i zespołów 

artystycznych,

- Podnoszenie poziomu prezentacji 

folkloru widowiskowego

- Sprawowanie opieki nad 

animatorami kultury

- Rozwijanie uzdolnień twórczych, 

tanecznych i muzycznych oraz 

pogłębiania zamiłowania do sztuki 

ludowej przez uczestnictwo w 

działalności artystycznej, 

wychowawczej i oświatowej.

- Upowszechnianie amatorskiej i 

zawodowej kultury w środowisku 

zwyczajów rodzimych i ludowych.

- Kształtowanie pożądanych cech 

charakteru i osobowości członków 

poprzez aktywne uczestnictwo w 

realizacji zadań statutowych.

Realizacja celów poprzez:

Współdziałanie z instytucjami 

zajmującymi się kulturą ludową i 

tradycjami narodowymi, a w 

szczególności a organizacjami 

społecznymi, ruchami zawodowymi i 

środowiskami twórczymi w zakresie 

realizacji rozwoju ruchu 

folklorystycznego oraz kultury 

ludowej. Organizowanie grup i 

zespołów artystycznych. Współpracą 

z instytucjami i placówkami 

doskonalącymi sztukę. Organizowanie 

i wspieranie imprez 

upowszechniających kulturę, 

konkursów, przeglądów, spotkań 

tematycznych, koncertów i wyjazdów 

artystycznych, narad, konferencji, 

seminariów i konsultacji 

specjalistycznych. Dokumentowanie  

w różnym zakresie kultury ludowej, 

materialnej i duchowej. Współpraca z 

samorządami lokalnymi i  

organizacjami kulturalnymi w kraju i 

za granicą. 



Stowarzysze

nie na Rzecz 

Dzieci

i Młodzieży 

Wczoraj, 

Dziś i Jutro 

„BAJTEL”

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014r.  i 

działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.46.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji na zadanie z zakresu 

„Kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego”

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

- dotacja: 

3.100,00zł;

- środki własne: 

1.000,00zł;

6.250,00zł

-konkursy potraw 

regionalnych- 

produkty:

3.505,40zł.; 

-kultywowanie 

zwyczajów, 

kulturalne spędzanie 

czasu, wycieczki: 

2.744,60zł.

01.01.2013- 

31.12.2013

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

Celem Stowarzyszenia jest:

- Sprawowanie opieki nad wszelkimi 

formami działalności grup i zespołów 

artystycznych,

- Podnoszenie poziomu prezentacji 

folkloru widowiskowego

- Sprawowanie opieki nad 

animatorami kultury

- Rozwijanie uzdolnień twórczych, 

tanecznych i muzycznych oraz 

pogłębiania zamiłowania do sztuki 

ludowej przez uczestnictwo w 

działalności artystycznej, 

wychowawczej i oświatowej.

- Upowszechnianie amatorskiej i 

zawodowej kultury w środowisku 

zwyczajów rodzimych i ludowych.

- Kształtowanie pożądanych cech 

charakteru i osobowości członków 

poprzez aktywne uczestnictwo w 

realizacji zadań statutowych.

Realizacja celów poprzez:

Współdziałanie z instytucjami 

zajmującymi się kulturą ludową i 

tradycjami narodowymi, a w 

szczególności a organizacjami 

społecznymi, ruchami zawodowymi i 

środowiskami twórczymi w zakresie 

realizacji rozwoju ruchu 

folklorystycznego oraz kultury 

ludowej. Organizowanie grup i 

zespołów artystycznych. Współpracą 

z instytucjami i placówkami 

doskonalącymi sztukę. Organizowanie 

i wspieranie imprez 

upowszechniających kulturę, 

konkursów, przeglądów, spotkań 

tematycznych, koncertów i wyjazdów 

artystycznych, narad, konferencji, 

seminariów i konsultacji 

specjalistycznych. Dokumentowanie  

w różnym zakresie kultury ludowej, 

materialnej i duchowej. Współpraca z 

samorządami lokalnymi i  

organizacjami kulturalnymi w kraju i 

za granicą. 



Stowarzysze

nie Kobiet 

Aktywnych i 

Ich Rodzin

„Chronienie od zapomnienia” naszej 

tradycji, kultury i sztuki poprzez 

tworzenie izby regionalnej, 

kultywowanie zwyczajów i tradycji, 

ukazywanie piękna gwary śląskiej i 

przyśpiewek oraz organizowanie 

konkursu potraw regionalnych. 

Członkowie stowarzyszenia poprzez 

swoją działalność przekazywali 

młodemu pokoleniu swoje 

doświadczenie oraz znajomość 

zapomnianych zwyczajów i tradycji 

śląskich, które nie zanikają w naszym 

regionie.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

01.01.2014- 

31.12.2014

6.250,00zł

-konkursy potraw 

regionalnych- 

produkty i materiały: 

3.700,00zł.; 

-kultywowanie 

zwyczajów, 

kulturalne spędzanie 

czasu, wycieczki, 

usługi: 

2.550,00zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

6.250,00zł;

-środki własne:

 2000,00zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 07 lutego 2014r.  i 

działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.46.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 13 lutego 2014r. w 

sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji na zadanie z zakresu 

„Kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego”



„Ochrona i promocja zdrowia”.

CARITAS 

Diecezji 

Gliwickiej

Zadania publiczne Gminy Nędza z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia 

polegają na zapewnieniu opieki 

pielęgniarskiej i rehabilitacji 

przyłóżkowej (w domu) ludziom 

chorym, samotnym, starszym,  

niepełnosprawnym i po urazach, 

którzy zamieszkują na terenie Gminy 

Nędza.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

gminy w zakresie opieki 

pielęgniarskiej, pielęgnacyjnej i 

rehabilitacji leczniczej (przyłóżkowej) 

w domu pacjenta oraz w siedzibie 

Stacji niesienie pomocy osobom 

chorym, starszym i niepełnosprawnym 

w miejscu ich zamieszkania , 

działania usprawniające ruchowo , 

profilaktyka i promocja zdrowia, 

pośrednictwo w nawiązywaniu 

kontaktów medycznych, socjalnych, z 

parafią, sąsiadami, urzędami, 

wypożyczenie sprzętu 

rehabilitacyjnego. Szkolenie w 

zakresu promocji zdrowia , 

współpraca z lekarzem rodzinnym, 

osobami i instytucjami działającymi w 

ramach systemu opieki nad zdrowiem 

społeczeństwa.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

01.01.2014- 

31.12.2014

84.920,41 zł

-wynagrodzenie 4 

pielęgniarek, składki 

na ubezpieczenie 

płatnik ora ZFŚS:

71.031,61 zł.

-utrzymanie stacji 

CARITAS- energia, 

woda, media, 

utrzymanie 

samochodu, środki 

medyczne, art. 

biurowe, badania 

lekarskie, opłaty 

pocztowe, bankowe, 

usługi, drobne 

naprawy, wywóz 

nieczystości i inne:

13.888,80 zł. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 84.920,41z ł;

-środki własne: 

31.517,22

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XLIII/335/2013 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 12

listopada2013r

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.324.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 30 grudnia 2013r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.17.2014 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 21 stycznia 2014r. 

w sprawie wyboru oferty, 

ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert i udzielenia 

dotacji na zadanie z zakresu 

„Ochrony i promocji zdrowia”.



Stowarzysze

nie Kobiet 

Aktywnych i 

Ich Rodzin

„Łączymy pokolenia” – projekt 

zakładał wspólne spędzanie wolnego 

czasu oraz ważnych dla wszystkich 

wydarzeń w gminie i kraju przez 

członków stowarzyszenia z dziećmi i 

młodzieżą szczególnie tę zagrożoną 

patologiami. Przekazują młodemu 

pokoleniu jak było dawniej i jak wiele 

tracimy przez zapomnienie. Projekt 

składa się z bloków:

1.Tradycja wczoraj a dziś  - poprzez 

wspólne spotkania mające na celu 

integrację z młodym pokoleniem do 

kultywowania dawnych zwyczajów.

1.Wspólne spędzenie wolnego czasu 

poprzez spotkania, wyjazdy (basen, 

teatr, kino, wycieczki rowerowe na 

terenie gminy)

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

26.02.2014- 

31.12.2014

1.000,00 zł

-kultywowanie 

zwyczajów, 

kulturalne spędzanie 

czasu, wycieczki: 

1.000,00zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 1.000,00z ł;

-środki własne: 

200,00

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XXIX/219/2012 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 29 

października 

2012r.

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 17 stycznia 2013r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.42.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 21 lutego 2013r. w 

sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z 

zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom 

Społecznym”.

„Przeciwdziałanie  uzależnieniom i Patologiom Społecznym”



Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

26.02.2014- 

31.12.2014

8.000,00 zł

-prowadzenie 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii:

200,00zł.

-organizacja czasu 

wolnego dla dzieci i 

młodzieży i ich 

rodzin, a w 

szczególności 

zajęcia i obozy 

taneczne, 

organizacja i udział 

w konkursach, 

organizacja 

wyjazdów i 

wycieczek:

7.800,00 zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

   8.000,00z ł;

-środki własne: 

      1.200,02 zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XXIX/219/2012 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 29 

października 

2012r.

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 17 stycznia 2013r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.42.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 21 lutego 2013r. w 

sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z 

zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom 

Społecznym”.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży w postaci zajęć 

tanecznych, wyjazdów na konkursy 

ogólnopolskie i zagraniczne, 

organizację wycieczek, promocja 

aktywnego życia bez nałogów, 

organizacja spotkań rodzin dzieci i 

młodzieży biorących udział w 

zajęciach, pogadanki i prelekcje na 

temat zdrowego trybu życia bez 

nałogów.

Cel Stowarzyszenia: Sprawowanie 

opieki nad wszelkimi formami 

działalności grup i zespołów 

artystycznych, podnoszenie poziomu 

prezentacji folkloru widowiskowego, 

sprawowanie opieki nad animatorami 

kultury, rozwijanie uzdolnień 

twórczych, tanecznych i muzycznych 

oraz pogłębianie zamiłowania do 

sztuki ludowej przez uczestnictwo w 

działalności artystycznej, 

wychowawczej i oświatowej, 

upowszechnianie amatorskiej i 

zawodowej kultury,, zwyczajów 

rodzimych i ludowych, kształtowanie 

pożądanych cech charakteru i 

osobowości członków przez aktywne 

uczestnictwo w realizacji zadań, 

Realizacja poprzez: współdziałanie z 

instytucjami zajmującymi się kulturą 

ludową i tradycjami narodowymi, a w 

szczególności z organizacjami 

społecznymi, ruchami zawodowymi i 

środowiskami twórczymi w zakresie 

rozwoju ruchu folklorystycznego oraz 

kultury ludowej, organizowanie grup i 

zespołów artystycznych, współpraca z 

placówkami kształcenia i 

doskonalenia zawodowego 

związanych ze sztuką, inicjowanie i 

popieranie twórczości artystycznej 

poprzez m.in. organizowanie 

współpracy środowisk artystycznych i 

twórczych, organizowanie i 

wspieranie imprez 

upowszechniających kulturę, 

konkursów, przeglądów, spotkań 

tematycznych itp. Organizowanie 

narad, konsultacji i seminariów i 

konsultacji specjalistycznych.

Stowarzysze

nie na Rzecz 

Dzieci

i Młodzieży 

Wczoraj, 

Dziś i Jutro 

„BAJTEL”



Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

26.02.2014- 

31.12.2014

8.000,00 zł

-prowadzenie 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii:

200,00zł.

-organizacja czasu 

wolnego dla dzieci i 

młodzieży i ich 

rodzin, a w 

szczególności 

zajęcia i obozy 

taneczne, 

organizacja i udział 

w konkursach, 

organizacja 

wyjazdów i 

wycieczek:

7.800,00 zł.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

   8.000,00z ł;

-środki własne: 

      1.200,02 zł.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XXIX/219/2012 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 29 

października 

2012r.

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 17 stycznia 2013r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.42.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 21 lutego 2013r. w 

sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z 

zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom 

Społecznym”.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży w postaci zajęć 

tanecznych, wyjazdów na konkursy 

ogólnopolskie i zagraniczne, 

organizację wycieczek, promocja 

aktywnego życia bez nałogów, 

organizacja spotkań rodzin dzieci i 

młodzieży biorących udział w 

zajęciach, pogadanki i prelekcje na 

temat zdrowego trybu życia bez 

nałogów.

Cel Stowarzyszenia: Sprawowanie 

opieki nad wszelkimi formami 

działalności grup i zespołów 

artystycznych, podnoszenie poziomu 

prezentacji folkloru widowiskowego, 

sprawowanie opieki nad animatorami 

kultury, rozwijanie uzdolnień 

twórczych, tanecznych i muzycznych 

oraz pogłębianie zamiłowania do 

sztuki ludowej przez uczestnictwo w 

działalności artystycznej, 

wychowawczej i oświatowej, 

upowszechnianie amatorskiej i 

zawodowej kultury,, zwyczajów 

rodzimych i ludowych, kształtowanie 

pożądanych cech charakteru i 

osobowości członków przez aktywne 

uczestnictwo w realizacji zadań, 

Realizacja poprzez: współdziałanie z 

instytucjami zajmującymi się kulturą 

ludową i tradycjami narodowymi, a w 

szczególności z organizacjami 

społecznymi, ruchami zawodowymi i 

środowiskami twórczymi w zakresie 

rozwoju ruchu folklorystycznego oraz 

kultury ludowej, organizowanie grup i 

zespołów artystycznych, współpraca z 

placówkami kształcenia i 

doskonalenia zawodowego 

związanych ze sztuką, inicjowanie i 

popieranie twórczości artystycznej 

poprzez m.in. organizowanie 

współpracy środowisk artystycznych i 

twórczych, organizowanie i 

wspieranie imprez 

upowszechniających kulturę, 

konkursów, przeglądów, spotkań 

tematycznych itp. Organizowanie 

narad, konsultacji i seminariów i 

konsultacji specjalistycznych.

Stowarzysze

nie na Rzecz 

Dzieci

i Młodzieży 

Wczoraj, 

Dziś i Jutro 

„BAJTEL”



UKS 

„ZRYW”

Zakładane cele realizacji zadania: 

przeciwdziałanie patologii społecznej, 

pokazanie młodzieży różnych 

sposobów spędzania czasu wolnego, a 

przede wszystkim bez nałogów, 

rozwijanie zainteresowań młodzieży 

zdolnej –współpraca ze szkółkami 

piłkarskimi, innymi klubami , 

stwarzanie miłej i dobrej atmosfery, 

ukazanie zasad współdziałania w 

grupie, prezentacja znanych 

sportowców (idoli) wywodzących się 

ze środowisk zagrożonych, pokazanie 

szans jakie stoją przed każdym 

człowiekiem.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

8.000,00 zł

-opłata instruktora 

prowadzącego 

zajęcia 

pozalekcyjne:

   5.919,99zł.

-finansowanie 

wyjazdów na 

zawody, basen i 

lodowisko:

    2.080,01 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 8.000,00 zł;

-środki własne: 

   889,00 zł.

Nędza dnia  25.03.2014 roku

Sporządziła :

Dziedzioch Elżbieta

Komisja konkursowa w celu 

opiniowania złożonych ofert 

została powołana zarządzeniem 

Nr 0050.17.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 17 stycznia 2013r.  

i działała w oparciu o regulamin 

pracy komisji konkursowej 

stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony 

protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a 

następnie zarządzenie Nr 

0050.42.2013 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 21 lutego 2013r. w 

sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z 

zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom 

Społecznym”.

Roczny program 

współpracy 

Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz 

podmiotami

wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 

ustawy o 

działalności

pożytku 

publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XXIX/219/2012 

Rady Gminy 

Nędza z dnia 29 

października 

2012r.

26.02.2014- 

31.12.2014


