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Zapoltce, dnia 16 kwietnia 2015 t,

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjamipozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Gminy Zapolicew 2014 r.

i

Otwarty konkurs ofert na rcaltzację zadań publicznych związanych z realtzacją zadń

samorządu gminy na 2014 r, ogłoszony zostń 4 marca 2014 r, na podstawie § 5 ust" 3

uchwały nr XIYl]7l12 Rady Gminy Zapoltce z dnta 24 stycznia 2012 r. w sprawie

przyjęcia programu współpracy z otganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalnośó pozytku publicznego w latach ż0I2 - 2014 r. Informacja

o koŃursie umieszczona został.a na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej

Urzędu Gminy Zapoltce.

Konkurs miał na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organtzacji pozarządov,rych

w realtzacjt zadan w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej i sportu - poprzęz wspieranie

zadń realtzowanych przez kluby sportowe, zńaszcza dla dzieci t młodzieży,

wspieranie programów słuzących rozwojowi sportu dzieci i rŃodzieży, informo-

wanie opinii publicznej o vqldarzeniach organizowanych, współorganizowanych

lub takich, w których biorą udział organizacje pozaruądowe;

2) promocji, profilaktyki i ochrony zdtowia - poptzęz organizowanie lmpręz

z zabęsu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, propagowanie zdrowego stylu

życia i podnoszenia świadomości zdrowotnej.

3, Wysokość środków publicznychprzeznaczonychnarealizację ww, zadań kształtowała się

w następujący sposób;

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu -24 000,00 zł;

2) na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia - 1 000,00 zł.

4. Na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej i sportu wpłynęły trzy oferty, natomiast w zabęsie promocji, profilaktyki

i ochrony zdrowia wpłynęła jedna oferta, Po analizie formalnej złożonych ofert na

realizację zadania publicznego zwtązanego zę wspieraniem i upowszechnianiem kultury

fizycznej i sportu dla poszczególnych organizacji pozarządowych przyznano następujące

kwoty dotacji:

1) Ludowy Klub Sportowy ,,Paprotnia" - 13 000,00 zł;

2) Ludowy Klub Sportowy ,,Amatotzy" Zapoltce - 9 000,00 zł;

3) Uczniowski Klub Sportowy,,Talent" Zapoltce- 2 000,00 zł.
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Po analizie formalnej oferty na realizację zadania publicznego związanego z promocją,

profilaktyką i ochroną zdrowia, złożonej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełno-

sprawnym,,AMI", przyznano dotację w kwocie 1 000,00 zł.

5. Zadanta zrealizowanę przez poszczegolne otganizacje pozarządowe w 2014 r.:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu:

a) Ludowy Klub Sportowy,,Paprotnia":

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Zapolice,

w tym w szczegolności dla dzieciimłodzieży,

rozęgranle czterech kolejek spotkań w rozgrywkach piłkarskich klasy okręgowej-

zorganizowanych przez Okręgowy ZwtązekPiłki Nożnej w Sieradzu;

b) Ludowy Klub Sportowy,,Amatorzy" Zapolice:

przeprowadzanięraz w tygodniu treningów w trzech grupach wiekowych;

organizowanie zawodów towarzyskich;

wzięcie udziału w rozgrywkach ligowych druzyn juniorów i seniorów organizowa-

nychprzez Okręgowy Związek Piłki Noznej w Sieradzu.

c) Uczniowski Klub Sportowy,,Talent" Zapoltce:

zor ganizowanie turniej u piłki nożnej;

zorganizowanie zawodów w biegach przełajowych dla chłopców t dziewcząt;

zorganizowanie wyjazdu na mecz Ligt Mistrzów Siatkowki do Bełchatowa -

PGE Skra Bełchatów - Hypo Tirol Insbruck;

udziń w innych meczach kontrolnych i zawodach"

2) promocja i profilaktyka ochrony zdrown:

a) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI":

w ramach akcji pn.: ,,Razem z psem wspinamy się po piramidzie zdrowego

żywienia" przeprowadzono 11 godzin zĄęc, w ramach których dostarczono

wiedzę o zdrowiu, kształtowano czynne postawy wobec zdrowia, niepełno-

sprawności i bezpteczeństwa. Ukazano tym samym wartość zdrowia jako

potencjał, którym dysponuje każdy człowiek, z uwzględnieniem problemu

niepełnosprawności.

6. Na podstawie złożonych sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych,

a takżę przęprowadzonych kontroli realizacjt zadań publicznych w dniach 24-25 lutego

2015 r., stwierdzono, iż dotacje pienięzne przekazane Ludowemu Klubowi Sportowemu

,,Amatorzy" Zapolice, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,Talent" Zapoltce

i Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI" zostały wykorzystane zgodnie

z ich pr zeznaczeni em, a zakładane c e 1 e i r ezultaty zo stŃy o s i ą gni ęte.
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Ludowy Klub Sportowy,,paprotnia" nie wykorzystał całej kwoty przekazanej dotacji i w dniu

15 s§cznia ż0l5 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokoŚct 2 707,07 zŁ,

Kontrola przeprowad zona w Ludowym Klubię Sportowym,,Paprotnia" Wkazała uchYbienia

związane, m. in. z prowadzęnięm dokumentacji finansowo-księgowej i wydatkowaniem

środków zgodnie Z przęznaczeniem. Zleceniobiolca został tym samym WeZWany do złożenia

dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania końcowego. Czynności kontrolnę

podjęte wobec Ludowego Klubu Sportowego ,,Paprotnid' trwają i zakoiczą się z chwilą

złożeńa stosownych wyj aśnień.

Sporządzlław dniu 16 kwietnia 2015 r,

ziółkowskn Anna


