
Zapolice, dnia20 marca 2017 r.

s p rawozd an ie z r ealizacji, pro gra m u współp racy z or ganizacj a m i
PozarządowYmi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poĘtku

publicznego na rok20l6r'

OtwartY koŃurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu gminY na 2016 rok ogłoszony został 9 lutego 2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy
ZaPolice Nr 186/2016 na podstawie art. 30 ust, 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osatnorządzie
grrinnym (tj Dz. U. z 2015 r. poz. 7515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art.11 ust. 1 pkt l i ust. 2,
art,13 ustawY zdnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz.U.z2014LPoZ.1118,poz. l138,poz. 1146;z2015r.poz. 1255,poz.!333,poz. 1339ipoz,
1777) - zwanel dalej ustawą o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 7wiązku z §5
ust. 3 uchwĄ nr XIII/72ll5 Rady Gminy Zapolice z dńa 29 pńdziernika 2015 r. w sprawie

PrzYjęcia Programu wsPÓłPracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
Podmiotami Prowadzącymi dzińalność pozytku publicznego na rok 2016.Informacja o konkursie
umieszczona zostńa na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice oraz wBiuletynie Informacji
Publicznej Gminy Zapolice.

Konkurs miał na celu wYłonienie ofert i wsparcie finansowe organizacji pozarządowych
w realizacji zadńpublicznych w zakresie:

1) wsPierania i uPowszechniania kulfury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań
realizowanYch Przez kluby sportowe (zwłaszcza dla dzieci i młodziężv), wspieranie
sYstemu wsPÓłzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieĘ,
wsPieranie Programów słuŻących rozwojowi sportu dzieci imłodzieży,informowanie opinii
Publicznej o wYdarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub takich, w których
bior ą udział organizacje pozarząiCow e ;

2) Promocji i ProfilaktYki ochrony zdrowia, poprzez organizowanie imprez z zakresu

ProfilaktYki zdrowotnej mieszkańcóą propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenia
świadomości zdrowotnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych

w następujący sposób:

na realizację ww. zadń kształtowała się
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-

1) na wspieranie i upowszechnianie kuitury fizycznej oraz spońu - 17 000,00 zł;

2) na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia - l 000,00 zł,

Wójt Gminy Zapolice ogłosił nabór kandydatów na człoŃów komisji konkursowej do

opiniowania ofert w otwańym konkursie ofeń na realizację zadań publicznych związanych

zrealizacją zadń samorządu na rok 2016 r. lnfon4acja o naborze umieszczona została na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice. W toku

naboru nie został zgłoszony żaden kandydat na członka komisji konkursowej reprezenĘący

organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariaciel. Celem przeprowadzęnia otwartego konkursu ofeń, o którym mowa

powyżej, Zarządzeniem Nr 19612015 Wójta Gminy Zapolice z dnia 1 marca 2016 r. powołana

została komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Janowicz - przęwodniczący komisji, Monika

Kobiera - Tyka - członek komisji, Kinga Frątczak - Zarrtachowska - członek komisji. Na realizację

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej i sportu wpĘnęły

dwię oferty, złożone przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Talent" Zapolice oraz Ludowy Klub

Sportowy ,,Amatorzy" Zapolice. W zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia ntę została

złożona żadna oferta. Po analizie złożonych ofert na realizację zadaria publicznego związanego ze

wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i spońu dla poszczególnych organizaĄi

pozarządovłych,przyznartezostaĘnastępującekwo§dotacji:

1) Uczniowski Klub Sportowy ,,Talent" Zapolice..2 000,00 zł.

2) Ludowy Klub Sportowy,,Amatorzy" Zapolice - 15 000,00 zł;

Zadaniarealizowanęprzez wskazane powyżej organizacje pozarządowe w 2016 r.:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej i sportu:

o uczniowski klub sportowy ,,Talent" zapolice: organizacja turnieju piłki nożnej dla

dzievłcząt, organizacja gminnych zawodów w biegach przełajowych dla chłopców

i dziewcząt, organizacja wyjazdów na meczę piłki ręcznej, organtzacja meczów

sparingowych.

o Ludowy Klub Sportowy ,,Amatotzy" Zapolice - organizacja raz w Ęgodniu szkółki

piłkarskiej dla dzieci w kategorii wiekowej 6-12lat, organtzacja dwa razy w tygodniu

' Podmiotami tymi mogą być: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
pństwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i zwipków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności poĄrtku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki
akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby spońowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z2016 r. poz. 776, l170 i 1 17l), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przemaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przenlaczają zysku do

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
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treningów piłkarskich dla dzieci w kategorii wiekowej 13-16lat, organizacja treningów

piłkarskich dla młodzieży i dorosłych w kategorii wiekowej powyżej 16 roku życia, udział

w rozgrrykach ligowych zorganizowanych przęz OZPN Sieradz, udział" wrozgrywkach

kontrolnych.

Z uwagi na fakt, iż w ogłoszonym dnia 9 lutego 2016 r. konkursie ofert na realizację zadania

publicznego samorządu gminy w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w 2016 roku, nie

wpłynęła żadna oferta, Wójt Gminy Zapolice Zarządzeniem Nr 20712016 z dnia 31 marca 2016 r.

ogłosił ponownie otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania. Informacja o konkursie

umieszczona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice orz w Biuietynie Informacji

Publicznej Gminy Zapolice. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 31 marca 2016 r. Wójt

Gminy Zapolice ogłosił nabór kandydatów na członków komisji koŃursowej do opiniowania ofert

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie

promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w 2016 roku. lnformaĘa o naborze umieszczona zostałana

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice

W toku naboru nie został zg],oszony żaden kandydat na człorka komisji konkursowej reprezentujący

organizację pozarządową lub podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem Nr 22312016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 maja

2016 r. została powołana komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Janowicz - przewodniczący

komisji, Monika Kobiera - łka - członek komisji, Kinga Frątczak - Zarnachowska - członek

komisji.

Na realizację ww. zadania rypłynęła jedna oferta, złożona przez Fundację Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym ,,AMI". Po analizie przedmiotowej oferty na realizację zadańa publicznego

związanego z promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia, zostńa przyznana dotacja w kwocie

1 000,00 zł.

Zadania realizowane przęz orgarizację pozarządową Fundacja Osobom Niepełnosprawnym

,,AMI" w 2016 r.: organizacja akcji edukacyjnej w zakresie zdrowego stylu zycia wg hasła ,,Mój

bezpieczny Przyjaciel pies" poprzez przęprowadzenie jedenasfu spotkń, zwracających uwagę na

problem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz podnoszących świadomość wśród najmłodszych

mieszkańców Gminy Zapolice.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, a także z umów o wsparcie rea|izacji zadń publicznych, Uczniowski Klub

Spońowy ,,Talent" Zapolice w dniu 4 stycznia 2017 r., Ludowy Klub Sportowy ,,Amatorzy"
Zapolice w dniu 26 stycznia 2017 r., Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospramym ,,AMI" w dniu

2 stycznia 2a17 r., złoĘły sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych. W oparciu
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o przedłożone sprawozdania końcowe oraz o dokumentację związartą z realizacją zadań publicznych,

przeprowadzonę zostńy kontrole realizacji zadań publicznych. Kontrole odbyły się w dniach:

27lutego 2017 r. o godz,14:00 - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI" i 28 lutego

2017 r. o godz. 12:00 - Uczniowski Klub Spońowy,,Talent" Zapotice, o godz.14:00 - Ludowy Klub

Spońowy ,,Amatorzy" Zapolice, w siedzibach ww. podmiotów. Po prząrowadzęniu

kompleksowych kontroli stwierdzono, iż dotacje pieniężne przekazane Uczniowskiemu Klubowi

Sportowemu ,,Talent" Zapolice, Ludowemu Klubowi Sportowemu,,Amatorzy" Zapolice i Fundacji

pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI", zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniern,

azakładane w programie współpracy priorytetowe zadatia publiczne na rok 2016 zostńy

zrealizowane w sposób prawidłowy i nie budzący żadnychzastrzeżeń.
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