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Zapoltce, dn. 22.04.20 1 4 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Gminy Zapo|ice w 2013 r.

Otwarty konkurs ofefi na realizację zadań publicznych zwtązanych z realizacją zadań

samorządu gminy na 2013 r. ogłoszony został 25 lutego 2013 r., w związku z § 5 ust. 3

uchwały rt XIY l]7l12 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotaml prowadzą-

cymi działalność pozytku publicznego w latach ż012 - 2014 r. Informacja o konkursie

umieszczonazostńana tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Zapoltce.

KoŃurs miał na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organlzacji

pozatządowych w realizacji zadań w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - popIzez wspieranie

zadń realizowanych przez kluby sportowe, zwłaszcza dla dzieci t młodzieży,

wspieranie programów słuzących rozwojowi sportu dzięci t młodzieży, informo-

wanie opinii publicznej o wydarzeniach organizowanych. współorganizowanych

lub takich, w których biorą udział organizacje pozarządowe;

2) promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia - poprzęz organizowanie lmptez

z zakresl profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, propagowanie zdrowego stylu

ży cia i podnoszenia świadomości zdrowotnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realtzację ww. zadan;

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sporlu -20.000,00 zł;

2) na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia - 1.000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

ftzycznei i sportu wpłynęły dwie oferty, natomiast na promocję, profilaktykę i ochronę

zdr owia wpłynęła j edna oferla.

Po analizie formalnej złożonych ofeft na rea|lzację zadanta publicznego zwlązanego

ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznĄ i sporlu dla poszczególnych

or ganizacji p o zar ządowy ch pr zy znano następuj ąc e kwo ty d ot acj i :

1) Ludowy Klub Sportowy ,,Paprotnia" - 17.350,00 zł;

2) Uczniowski Klub Sportowy ,,Talent" Zapoltce -ż.650,00 zł.

Po analizie formalne.j oferty narealizację zadania publicznego zwięanego z promocją,

profilaktyką i ochroną zdrowta, złożonej przęz Fundację Pomocy Osobom Niepełno-

sprawnym ,,AMI", przyznano dotację w kwocie 1.000,00 zł.



Realizowan ę zadanla pr zez po szcze golne or gantzacj e p o zarządowe w ż0 I 3 r . :

o wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej oraz sportu:

1) Ludowy Klub Sportowy,,Paprotnia":

- prowadzenie cotygodniowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców

Gminy Zapolice, w tym w szczegolności dla dzieciimłodzieży,

- ldział w rozgrywkach piłkarskich klas ,,A" i ,,B", & także w rozgrywkach

młodzieżov,rych (klasa,,Górskiego") - zorganizowanych przez sieradzki OZPN;

2) U czniowski Klub Sportowy,,Talent" Zapoltco.

- prowadzente zajęó sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólno-

kształcący ch w Zapolicach,

- organtzacjatudział w powiatowym turnieju piłki nożnej,

- organizacjaiudztał w powiatowych zawodach w biegachprzełajowych,

- wyjazdna meQz piłki siatkowej zudziałem PGE Skry Bełchatów,

- udział w innych meczach kontrolnych i turniejach.

. promocja i profilaktyka ochrony zdrowru;

Fundacj a Pomocy Osobom Niepełno sprawnym,,AMI" :

- edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia mŁod,szych mieszkańców Gminy

Zapolice uczęszczających do klas I-III szkół podstau,owych i grup przedszkolnych

we wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy

Zapoltce. W ramach akcji pn.: ,,ZpsemzaPanbratz chorym kolegą poznĄę świat"

przeprowadzono 11 godzin ząęc, w ramach ktorych dostarczono wiedzę o zdrowiu,

kształtowano czynne postawy wobec zdrowia, niepełnosprawności i bezpieczeń-

stwa. Ukazano tym samym wartość zdrowia jako potencjał, którym dysponuje

każdy c złowi ek, z uw zględnieniem problemu ni epełno sprawno ści.

Na podstawtę złożonych sprawozdań końcowych z wykonania zadń publicznych,

a także przeprowadzonych kontroli realtzacjt zadań publicznych w dniu 05.04.201L1 r.,

stwierdza się, tż dotacje pienięzne ptzekazane Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

,,AMI" oraz Uczntowskiemu Klubowi Sportowemu ,,Talent" Zapolice zostaLy wykorzystane

zgodnie z tch ptzęznaczeniem, a .zakładane cele t rezultaty zostały osiągnięte. Kontrola

w Ludowym Klubie Sportowym ,,Paprotnia" wl,kazała uchybienia związane z prowadzeniem

dokumentacji finansowo-księgowej. Zleceniobiorca został tym samym wezwany do złożenia

dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania końcowego. Czynności kontrolne

podjęte wobec Ludowego Klubu Sporlowego ,,Paprotnia" trwają t zakończą się z chwilą
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złożęnia sto sownych wyj aśni eń.


