INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPOLPRACY
GMINY BUDZISZEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZA.DOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, PROWADZACYMI DZIALALNOSC
POZYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK
Roczny program wsp6Jpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarza.dowymi oraz innymi
podmiotami, o ktbrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po±ytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok uchwalony zostat Uchwala. Nr IV/14/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia
24lutego2011 roku.
Wspblpraca gminy z organizacjami pozarza,dowymi oraz innymi podmiotami prowadza.cymi
dziatalnosC pozytku publicznego obejmowala w 2011 roku zadania publiczne w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Budziszewice.
Glowna. forma, wspolpracy byte forma o charakterze finansowym, polegaja.ca na zlecaniu
wykonywania zadari okreslonych w programie jako priorytetowe wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji. Zlecanie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej odbyto sie na
zasadach okreslonych w Ustawie o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.,
Nr234, poz. 1536 z p6zn. zm.).
Wytonienie podmiotu, ktbremu zlecono wykonanie zadania odbyto sie w drodze otwartego
konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego postepowania konkursowego do realizacji zadania

wybrano KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI BUDZISZEWICE.
Zadanie byto realizowane od 11 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Gmina przekazata dotacj§ w wysokosci 25.000,00 z\ z czego Klub Sportowy Zjednoczeni
Budziszewice zwrocit gminie 1.146,22 zt.
Catkowity koszt zadania wyniosl 26.437,17 z*, z czego 23.853,78 to kwota pochodza.ca z dotacji,
1.023,39 zl finansowe srodki wlasne ustugodawcy oraz 1.560,00 zt wktad osobowy; w tym praca
spoleczna czlonkow Klubu.
Realizacja zadania polegata na:
1.

propagowaniu kultury fizycznej, w tym sportu - jako formy uczestnictwa w kulturze fizycznej
oraz szkoleniu dzieci i mtodziezy, w szczeg6lnosci w ramach sekcji pitki noznej,

2. organizowaniu

rozgrywek

sportowych,

podejmowanych

dla

przyjemnosci

lub

wspbtzawod n ictwa,
3.

prowadzeniu druzyn sportowych oraz zapewnieniu im udzialu w rozgrywkach ligowych,

4. organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze masowym dla mieszkancbw
gminy,
5.

utrzymaniu obiektbw polozonych na terenie gminy, stuza.cych upowszechnianiu kultury
fizycznej,

6. zorganizowaniu transportu dra.zynom reprezentuja.cym gmine w rozgrywkach sportowych.
Dotacj§ w wysokosci 23.853,78 zl Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice wydatkowat na:

1.

Ubezpieczenie zawodnikow

1.585,00

2.

Zatrudnienie trenera + ZUS + podatek

3.323,08

3.

Delegacje i ryczatty sedziowskie

3.144,00

4.

Wynajecie autokaru

5.835,02

5.

Zakup stroju i sprzetu sportowego

2.118,89

6.

Optaty w OZPN

3.948,00

7.

Zatrudnienie osoby do utrzymania boiska + ZUS + podatek

2.756,94

8.

Koszty zwicjzane z prowadzeniem ksiegowosci

1.142,85
Razem

23.853,78

W celu realizacji zadania prowadzone byty zajecia treningowe dla dzieci i mtodziezy w ramach
gry w pitk? nozna.. Zajecia te odbywaty si? dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki. Treningi
pitkarskie seniorbw odbywaty sie dwa razy w tygodniu: we wtorki i piajki. Prowadzenie treningbw
zlecano osobie posiadaja^cej licencje trenerska. PZPN. Podpisana byta w tym celu umowa z trenerem.
W trakcie treningow prowadzono r6wniez zajecia edukacyjne. Uswiadamiano uczestnikom rol§
aktywnosci fizycznej, przekonywano do systematycznego uprawiania sportu. Zwracano uwag$ na fakt,
\t

sport jest

niezbednym

czynnikiem

zachowania

dobrej

kondycji

oraz

sposobem

na

zagospodarowanie wolnego czasu i tym samym sposobem zapobiegania patologiom spotecznym.
W trakcie realizacji zadania tj. od dnia 11.04.2011 roku do 31.12.2011 roku druzyna rozegrata
nastepuja.ce mecze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

16.04.2011r.01.05.2011r. 08.05.2011r.15.05.2011r.22.05.2011 r.29.05.2011 r.05.06.2011r.21.08.2011 r. 28.08.2011 r.04.09.2011r. 11.09.2011r. 25.09.2011r. 02.10.2011 r. 09.10.2011 r. 16.10.2011r.23.10.2011r. 30.10.201 Or. 06.11.2011r. -

z LKS Polonia - Rokiciny
z LUKS Mroczkow - Dzielna
z LKS Lesnik Sitowa
z LKS Radzice,
z LKS Lubochnia
z LKS Biataczow
z LKS Ceramika II Opoczno
z LKS Btysk Aleksandrdw
z LKS Blask Bielowice
z LKS Start Niechcice
z RKS Rzeczyca
z LUKS Mroczkdw- Dzielna
z LKS 2elechlinek
z KS Olimpia Wola Zat$zna
z LKS Syrenka Zakosciele
z LKS IKS Inowtddz
z LKS Mroczkdw
z LKS B$dk6w

W dniach 1 maja, 15 maja, 22 maja, 5 czerwca, 21 sierpnia, 4 wrzesnia, 25 wrzesnia,
9 pazdziernika, 23 pazdziernika, 6 listopada - mecze rozegrane byly na boisku gminnym
w Jozefowie Starym. Na pozostate spotkania zawodnicy dowozeni byli wynajetym w tym celu

autokarem, ba/dz dojezdzali we wtasnym zakresie. Udziat w rozgrywkach odbywaj^cych sie poza
terenem gminy stworzyl mozliwosd promowania Klubu a takze gminy.
Mecze sedziowane byty przez sedzibw skierowanych przez OZPN Piotrk6w Tryb. Koszty
z tym zwia.zane pokrywal gospodarz spotkania. Rozgrywki cieszyty sie duzym zainteresowaniem.
Odbywafy sie glownie w niedziele. Kibicowafo im wielu mieszkartcow gminy w r6znym wieku. Sprzyjato
to integracji spoleczenstwa.
W ramach rundy wiosennej na 11 meczy dru±yna wygrate 3 razy, zremisowate 1 raz, przegrali
7 razy. Takie wyniki spowodowaty spadek druzyny z Klasy A gr. I do Klasy B gr. I. W ramach rundy
jesiennej na 12 meczy druzyna wygrata 5 razy, zremisowala 3 razy, przegrate 4 razy. Po zakonczeniu
sezonu 2010/2011 druzyna pozostate w Klasie ,,B" gr. I, zajmuja_c 5 pozycje i zdobywaja.c 26 pkt.
10 lipca 2011 r. na boisku gminnym w Jbzefowie Starym Klub zorganizowat Turniej o Puchar
Wojta Gminy Budziszewice. Rywalizuja.ce ze soba. zespoly dostarczyty widzom duzych emocji,
sprzyjala rowniez stoneczna pogoda. W drodze losowania zostala ustalona kolejnosc walcz^cych
druzyn: pierwsze starcie - Budziszewice vs. Wegrzynowice, drugie - Mierzno vs. Rekawiec. I miejsce
wywalczyto Mierzno, miejsce II - Budziszewice, III - Wegrzynowice i IV - Rekawiec. Najlepszej
dru±ynie puchar osobiscie wreczyt W6jt Gminy.
Turniej cieszyl sie bardzo duzym zainteresowaniem, o czym swiadczy fakt, ze ma turniej przybyto ok.
150 mieszkahcow gminy, aby obejrzec konkuruj^ce ze sob^ druzyny.
14 sierpnia 2011 r. Klub zorganizowat Letnie Igrzyska Gminne, na ktdrych mecz towarzyski
w pRke nozna. rozegrali dorosli. Druga. czesc igrzysk poswiecono najmtodszym mieszkaricom gminy,
aby przez zabawe zacheci6 ich do aktywnego uprawiania sportu. Do rywalizacji zachecano,
przedszkolakbw, aby zaszczepid ,,sportowego bakcyla" u najmtodszych. Przeprowadzono roznorodne
konkurencje; by* bieg slalomem z jajkiem na tyzce, rzut jajkiem do kosza, rzut balonem wypetnionym
woda., zwinnosciowy tor przeszkbd, rzuty lotk^ do tarczy magnetycznej, strzaty na bramke do pilki
noznej. Najlepsi w poszczegblnych konkurencjach otrzymywali sbdycze, a wszystkim uczestnikom
zawodow wreczono pami^tkowe dyplomy, ktore cztonkowie Klubu wykonali we wlasnym zakresie,
w ramach pracy spoiecznej.
Letnie Igrzyska Gminne cieszyly sie bardzo duzym zainteresowaniem, przybyto ok. 120 dorostych
mieszkaiicow gminy i ok. 60 dzieci i mtodziezy.
Dru2yna zostata wyposazona w nowe stroje sportowe, obuwie i sprzet sportowy.
Dokonano ubezpieczenia cztonkow Klubu od nastepstw nieszczesliwych wypadkbw oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Dokonano niezbednych optat w OZPN-ie. Dbano rbwniez o nalezyte
utrzymanie boiska.
zlecenia

Kupowano w tym celu niezbedne srodki, koszono trawe. Podpisano umowe

na utrzymanie boiska sportowego w nalezytym stanie.

utrzymania czystosci na catym terenie.

'rzywia.zywano takze wage do

