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Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu Współpracy Gminy Sobków

z organizacjami pozarządowymi orąz innymi podmiotąmi prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na łata 2012 -2015

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie art. Sa ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.

Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz S 8 ust. 2 Programu Współpracy Gminy Sobków

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na lata 2012-2015 zatwierdzonego uchwałą nr XI/119/2011 Rady Gminy

Sobków z dnia 18 listopada 2011 roku ze zmianami.

Otwarte konkursy ofert

W uchwale nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2013 r. została zaplanowana dotacja celowa na

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w dziale 926 rozdziale

92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej", paragraf2820 w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie

to wskazano do realizacji dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Sobków z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2015

przeprowadzono otwarty konkurs ofert, w którym powołana przez Wójta Gminy Sobków

komisja konkursowa wyłoniła podmiot realizujący zadania publiczne w 2013 roku.

Zarządzeniem nr 5.2013 Wójta Gminy Sobków z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

ogłoszono konkurs na realizację następujących zadań:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Sobków,

ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej - piłka

nożna, na co przeznaczono kwotę 15 000 zł;

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Sobków,

ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej - piłka

siatkowa, na co przeznaczono kwotę 5 000 zł.

Zadania obejmowały w szczególności:



I) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizacja zawodów, turniejów sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych,

3) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: gminnym, powiatowym, regionalnym
i wojewódzkim.

W ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 04.03.2013 r. do Urzędu Gminy

w Sobkowie wpłynęły 2 oferty złożone przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Nida

w Sobkowie z siedzibą w Sobkowie, ul. Źródłowa 4 na realizację zadań określonych

w określonych w ogłoszonym konkursie.

Oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Sobków

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku dokonała Komisja

Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16.2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja Konkursowa sporządziła protokół z oceny i zaopiniowania złożonych ofert na

realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Sobków z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w 2013 r. z posiedzeń odbytych w dniach: 8 i II marca 2013 r.

Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 28.2013 z dnia II marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Sobków

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Gmina Sobków zawarła z Klubem Sportowym Nida Sobków

następujące umowy:

- nr 34/2013, której przedmiotem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród

społeczności lokalnej Gminy Sobków, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci

i młodzieży w dyscyplinie sportowej - piłka nożna, na kwotę 15 000 zł;

- nr 35/2013, której przedmiotem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród

społeczności lokalnej Gminy Sobków, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci

i młodzieży w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa, na kwotę 5 000 zł.

Termin realizacji zadania określono do dnia:

- 30.1 1.2013 r. w zakresie piłki nożnej,

- 15.12.2013 r. w zakresie piłki siatkowej.

Kwoty dotacji na realizację powyższych zadań były przekazywane dla stowarzyszenia

w transzach określonych w w/w umowach.

Łączna kwota przekazanej dotacji dla Klubu Sportowego Nida Sobków zgodnie ze składanym
•rozliczeniem w 2013 r. wyniosła:
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- 4.780,00 zł - na zadanie dotyczące piłki siatkowej,

- 14.893,96 zł - na zadanie dotyczące piłki nożnej.

Dotacja na zadanie dotyczące piłki siatkowej została wykorzystana m.in. na:

- transport na mecze i zawody,

-wynagrodzenie instruktora,

- koszty sędziowskie.

Dotacja na zadanie dotyczące piłki nożnej została wykorzystana m.in. na:

- opłaty startowe,

- ubezpieczenie zawodników,

- badania lekarskie zawodników,

- transport na mecze i zawody,

- koszty sędziowskie,

- koszty obsługi medycznej,

- utrzymanie boiska,

- zakup strojów i sprzętu sportowego,

- zakup napojów dla zawodników.

Dotacje dla Klubu Sportowego Nida Sobków rozliczono na warunkach określonych

w umowach nr 34/2013 i 35/2013.

W 2013 r. nie realizowano zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Inne formy współpracy z organizacjami społecznymi:

Zarządzeniem nr 4.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Wójt Gminy Sobków poddał

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały w sprawie przyjęcia

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Sobków w 2013 r.".

Odbyte w terminie od 29.01.2013 r. do 19.02.2013 r. konsultacje miały formę: wyrażenia

pisemnej opinii na przygotowanym do tego celu formularzu i skierowanie do Urzędu Gminy

(sekretariat) Plac Wolności 12,28 - 305 Sobków, lub wyrażenia opinii na przygotowanym

formularzu i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail: grzegorz.w@sobkow.pl

W celu zamieszczania bieżących informacji dla organizacji pozarządowych na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sobków prowadzona jest zakładka

"Współpraca z organizacjami pozarządowymi", gdzie publikowane są ogłoszenia otwartych

konkursów ofert, oraz informacje o ich rozstrzygnięciach.

WÓJT G~INY
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