
Zapolice, dn. 11 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi or az innymi pod miotami prowadzącymi działalność p ożytku

publicznego ną rok 2015"
\

1. Otwarty koŃurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań

samorządu gminy na 2015 r. ogłoszony został, 16 lutego 2015 r. na podstawie § 5 ust. 3

uchwały nr XLIX/34I|I4 Rady Gminy Zapolice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie

ptzyjęcia programu współpracy z organizacjarrń pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalnośó pożlku publicznego na rok 2015. Informacja o konkursie

umięszczona zostńa na tablicy informacyjnej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na

stronie intemetowej Urzędu Gminy Zapolice.

2. KoŃurs miał na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organizacji pozarządowych

w realizacji zadań w zakresie:

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

zadań realizowanych przez kluby sportowe, zńaszcza dla dzieci i młodzieży,

wspieranie programów słuzących rozwojowi sportu dzieci t młodzieży,

informowanie opinii publicznej o wydarzeniach organizowanych,

współorganizowanych lub takich, w których biorą udział organizacje

pozarządowe;

2) promocji, prof,rlaktyki i ochrony zdrowia - poprzęz organizowanie imprez

z zabęsu profilaktyki zdrowotnej mieszkńców, propagowanie zdrowego stylu

ży cia i podno szenia świadomości zdrowotnej .

3. Wysokość środków publicznychprzeznaczonych narcalizację ww. zadai kształtowała się

w następujący sposób:

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 14 000,00 zł.;

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

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

fizycznej i sportu wplynęły dwie oferty, natomiast w zakresie promocji, profilaktyki

i ochrony zdrowta wpłynęła jedna oferta. Po analizie zŁożonych ofert na realizację zadania

publicznego związarrcgo zę wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu dla

poszczegóInych organizacjipozarządowychprzyznarto następujące kwoty dotacji:

1) Ludowy Klub Sportowy ,,Amatorzy" Zapolice - 12 000,00 zł;

2) Uczniowski Klub Sportowy,,Talent" Zapolice- 2 000,00 zł;



Po analizie oferty na realizację zadania publicznego związanego z promocją, profilaktyką i

ochroną zdrowia, złożonej przęz Fundację Pomocy Osobom Niepełno-sprawrym ,,AMI",

przyznano dotację w kwocie 1 000,00 zł.

5. Zadania zrealizowanę przez poszczegolne organtzaqe pozarządowe w 20 1 5 r.:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu:

a) Ludowy Klub Spońowy,,Amatonzy" Zapolice:

prowadzenie raz w tygodniu szkółki piłkarskiej;

prowadzenie dwa razy w tygodniu treningów piłkarskich;

zor ganizow ani e sze ściu spotkań zawodów towarzyskich ;

wzięcie udziału w rozgrywkach ligowych w sieradzkiej klasie ,,A" otaz

w sieradzkiej klasie trampkarz,,CI" .

b) Uczniowski Klub Sportowy,,Talent" Zapolice:

zor ganizowanie turniej u piłki nożnej ;

zor ganizowanie zawo dów w bie gach przełaj owych;

zorganizowartie v,ryjazdu na mecz Ltgi Mistrzów Siatkówki do Bełchatowa -

PGE Skra Bełchatów -AZS Politechnika Warszawa;

udział w meczach kontrolnych i zawodach.

2) promocja i profilaktyka ochrony zdrowia:

a) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawrrym ,,AMI":

w ramach akcji pn.: ,,Mój bezpieczny przyjaciel pies" przeprowadzono jedenŃcie

spotkań, w ramach których zwrócono uwagę na problem bezpieczeistwa i ochrony

zdrowia, tym samym podniesienia świadomości wśród najmłodszych

mieszkańców Gminy Zapolice. Przeprowadzona akcja przyczyniła się do

zwiększenia wiedzy mtędzy innymi na temat bezpieczeństwa w kontaktach

z psami oraz problemow ztymzwiązanych.

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

a także przeprowadzonych kontroli realizacji zadań publicznych w dniach

odż5 styczntaż0l6 r. do 26 lutego 2016 r., stwierdzono, iż dotacje pienięzne przekazane

Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Amatorzy" Zapolice,' Uczniowskiemu Klubowi

Sportowemu ,,Talent" Zapolice i Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI"

zostały wykorzystane zgodnie zich przeznaczenięm, a zakładane w programie współpracy

priorytetowe zadaniapubliczne na rok 2015 zostaĘ zręalizowane.
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