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Zapolice " dn. 05.04.20l3 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Gminy Zapolice w 2012 r.

()t\\afi\, ktrnkurs ofeń na fealizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań

sllll ltltzltcltt glnil,I\, na 201 2 r. ogłoszony został 3 1 stycznia 2012 r., w związku z §5 tlst. 3

rtc,hrritlr nI,XlVl77l1ż Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012r.w sprawie przyjęcia

l]r()gfit1-1lLl lr sp(lłpracy z, organizacjami pozarządowymi oraz innyrni podnliotami

1lrorrłdzacvnli clziała]rrość poż}.tku publicznego w latach 2012 - 20lr4 r. lnlbrmac.ja

il lłclnkursic zćlll-lii-,szczona została na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej

[ 1rzedLl Gnrirly Zapolice.

Kotlkurs mial na celu wyłonienie ofer1 i wsparcie f'inansowe organizacji

pozarzadclrł,l,ch \Ą fea]izacji zadań w zakreste:

|) rł,spicrania i upowszechniania kultury ftzycznej i sportu - poprzęz wspieranie

zadali realizowanych przęz kluby sportowe, zwłaszcza dla dzieci i niłodzieźy.

\Ą spieral-}ie programów służących rozwojowi spońtr dzieci i młodzieży,

intbrmorvanie opinii publicznej o wydarzeniach organizowanych. wspóŁ

tlrganiztlrvanvch lub takich. w których biorą udział organizacje pozarząclow-e:

1) plrlnlocji. profilaktyki i ochrony zdrowia - poprzez organizowanie in-tprez

z zakl,cstt plotilaktyki zdrowotnej mieszkańców. propagowanie zdrowego stylu

żl cia i podnoszenia świadomości zdrowotnej.

\Vvsoliość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań:

l ) rra ri,spiet,anie i upowszechnianie kultury ftzycznel i sportu - l 5.000.00 zł;

2) na pronlocję. profilaktykę i ochronę zdrowia 2.000.00 zł.

Na realizac.ię zadania publicznego w zakresie wspielania i upowszechniania kr-rltury

lizlcznei i sporlu wpłynęły trzy ofęrty, natomiast na promocję. profilaktykę i ochronę

zdrorr, ia lłpł_"-nęła.jeclna ofeńa.

Po atralizie lbrmalnej złożonych ofeń na realizację zadania publicznego zr.viązanego

ze vnspieranienl i upoł,szechnianiem kultury fizycznej i spońu dla poszczególrrych

organ i zac.! i poza rządowl,clr przy znano następuj ące kwoty dotacj i :

J ) (inlinnl,Kltrb Sporlowy ,,Zapolice" 8.000,00 zł;

]) I-trdour K|ub Sportowy ,,Paprotnia" - 4.500,00 zł;

3 ) l icznio,,r,ski Klub Sportowy ,,Talent" Zapolice 2.500,00 zł.



Po analizie fbrmalnej oferly na rea|izailę zadania publicznego zr.r iazanegtl

z promocją. profilaktyką i ochroną zdrowia, złożonego przez Fundację Ponrocr ()sobtlnl

Niepe}nosprarvnym .,AMI", przyznanó dotację w kwocie 2.000.00 zł.

W dniu l1.09.2012 r. do złożenia sprawozdania częściorł,ego z rłyktlntrllia zadltli.t

publicznego wezwani zostali członkowie zarządu Gminnego Klubu Sporttlrłeuo ."1apoliec''.

celen przekazania Il transzy dotacji w kwocie 4.000,00 zł. W związku z trictcrnlilrorł\nl

wywiązanien, się z ww. wymogu, ulnowa z Gminnym Klubem Sportowynr ..Zapolicc" zoslall

rozwiąz,ana ze skutkiem natychmiastowym.

Na pozostałe w ten sposób 4.000.00 zł ogłoszony został drrrgi otrvat,tv konkurs otbrt

na realizację zadań publicznych związanych z ręalizacją zadań samorządu gmin}, na 20 | 2 l.

Informacja o konklrrsie zamięszczona została na tablicy infbrnacyjrrej oraz na stt,onie

internetowej Urzędu Grniny Zapolice.

Konkurs miał na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansolvc organi7irc.ii

pozarządowych w realizacji zadań w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - poprze7 rłspic1,1t1-lic

zadań realizolł,anych przez kluby sportowe, zwłaszcza dla dzicci i nlłoclzicz1 :

2) rł,spieranie programów służących rozwojowi sportu wślócl dzieci i lnlodziez1 .

Na realizację zadania publicznego związanego ze wspieranietrr i uptlrr, szcclrniall ielrr

kultury fizyczne.i i sponu poprzez wspieranie zadafi realizowanl,ch przez klrrbr sporto\\e.

zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. wpłynęła jedna oferta złożona prz.c,z. Ltrdorr,l, Klub

Spoftow), ..Paprotnia". Po analizie formalnej ww. oferly przyznano dotac.ję w rł,l,sclkości

4.000.00 zł.

Realizowane zadania publiczne oraz wysokośó dotacji w 2012 r.:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej oraz sportu - l5.000.()0 zł. r.ł tlnl:

a) [-Iczniowski Klub Sporlowy ,.Talent" Zapolice - 2.500"00 zł:

za.jęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Zespołtr Szkół Ogólnoksztalcilcl,clr

r,v Zapolicach.

- udział w powiato\łych zawodach biegów przełajowych dla chlo1lcilrł i dzierr cząt.

- wyjazd do Bełchatowa na mecz piłki noźnej T-Mobile Ekstraklasv.

- ttdział ł. meczach kontrolnych i zawodach siatkarskich:

b) Gminny Klub Sponowy ,,Zapolice" - 4.000,00 zł:

- udział w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej zorgalrizou atr\,ch prz.et.

sieradzki OZPN (Liga Deyny oraz Liga Górskiego),

- cotygodniowe organizowanie i prowadzenie treningów pitkarskicli dla dzieci

imłodzieży;



c) I"Ltdowy Klub Sportowy ,,Paprotnia" - 8.500,00 zł:

- rozszetzenie działalności klubu o drugą drużynę piłkarską (LKS Il ,,Paprotnia").

- ttdziŃ w rozgrywkach piłki nożnej zorganizowanych przez sieradzki OZPN
(Klasa..A" i Klasa..B").

- cotygodniowe organizowanie i prowadzenie treningów piłkarskich.

2.) Plomoc.ia i profilaktyka ochrony zdrowia - 2.000,00 zł, w tym:

Fundac.ja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI" 2.000,00 zł:

- edukac.ja zdrowotna cJzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczrriów

klas I-III Szkoły Podstawowej w Zapolicach i Społecznej Szkoły Podstawowej

r,, Relllbieszowie.

Nir podstau,ie zlożonych sprawozdań końcowych z wykonania zad,ń publicznych oraz

zalączonvch kserokopii rachuŃów i faktur stwierdza się, iż dotacje pienięźne zostały

rł,vktlrzr stalle zgodnie z icll przeznaczeniem, a zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.
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