Budziszewice, dnia 1 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji ,,Rocznego programu wspolpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarza_dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
Roczny program wspolpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 uchwalony zostal Uchwala^ Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy
Budziszewice z dnia 28 listopada 2012 roku.
Podstawowa^ forma^ wspolpracy gminy z organizacjami pozarza^dowymi bylo wzajemne informowanie
si? o planowanych dzialaniach, w szczegolnosci poprzez udzial przedstawicieli tychze podmiotow
w sesjach rady gminy. Umozliwiono organizacjom pozarzajdowym oraz innym podmiotom wyrazenie
opinii na temat aktow normatywnych w dziedzinach dotyczapych dzialalnosci statutowej tych podmiotow a takze nieodplatne korzystanie z pomieszczeh nalezqcych do gminy.
Kolejna^ forma^ wspolpracy byla forma o charakterze finansowym, polegaja^ca na zlecaniu wykonywania zadania wraz z udzieleniem wsparcia finansowego. Zlecanie realizacji zadania odbylo si? na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.
Przedmiotem wspolpracy finansowej gminy z organizacjami pozarzajdowymi bylo zadanie publiczne okreslone w programie jako priorytetowe - podejmowane w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Gminy Budziszewice.
Wylonienie podmiotu, ktoremu zlecono wykonanie zadania odbylo si? w drodze jednego otwartego
konkursu ofert. Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? w 2013 r. zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice
podano do publicznej wiadomosci w dniu 4 lutego 2013 r. Ofert? w terminie przewidzianym w ogloszeniu - jako jedyny - zlozyl KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI BUDZISZEWICE, z ktorym w dniu
4 marca 2013 r. w6jt gminy podpisal umow?, na mocy ktorej w okresie od 4 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zleceniobiorca realizowal zadanie.
Calkowity koszt zadania wyni6sl 25.576,36 z*, z czego 25.000,00 to kwota pochodza^ca z dotacji, 1,39
zl odsetki bankowe od dotacji, 494,97 zl koszty pokryte ze srodk6w finansowych wlasnych uslugodawcy oraz 80,00 zl koszty pokryte z wkladu os©feowego.
Realizacja zadania po legate na:
1. Organizowaniu imprez sportowych majapych na celu integracj? oraz aktywne sp^dzanie czasu wolnego przez mieszkahcow gminy,

2.

Organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, podejmowanych dla przyjemnosci
lub wspoJzawodnictwa,

3. Szkolenie sportowe mieszkahc6w gminy, w szczegolnosci w ramach sekcji pilki noznej oraz
zapewnienie im udzialu w rozgrywkach sportowych,
4. Zapewnienie przejazdow na rozgrywki sportowe druzynie reprezentuja^cej gmin? - w przypadku udzlaJu w imprezach poza gminnych,
5.

Utrzymanie gminnego boiska sportowego, na ktorym realizowane bylo zadanie.

Dotacj? w wysokosci 25.000,00 zt + 1,39 z* odsetki od dotacji

Klub Sportowy Zjednoczeni

Budziszewice wydatkowat ponoszqc nast^pujape wydatki:

Koszty pokryte

Koszty merytoryczne

z dotacji

1.

Ubezpieczenie zawodnikow

1 .569,00

2.

Zatrudnienie trenera + ZUS + podatek

7.759,34

3.

Delegacje i ryczatty s^dziowskie

1.108,00

4.

Optaty w OZPN

2.450,00
2.651,34

5.

Wynaj^cie autokaru

6.

Zakup art. medycznych

75,10

7.

Zakup wody mineralnej

289,60

8.

Zakup strojow i sprz§ tu sportowego

9.

Zakup materiatow do utrzymania boiska i budynku socjalnego

1.243,84

10.

Koszty ustugi zwia^zanej z utrzymaniem boiska

2.261,36

11.

Zorganizowanie turnieju o Puchar Wojta Gminy Budziszewice

3.729,14
+0,47 odsetki

264,20

Koszty obstugi zadania publicznego w tym koszty administracyjne

12.

Koszty zwiqzane z prowadzeniem ksiegowosci

Koszty pokryte
z dotacji

1.599,08
+ 0,92 odsetki

Razem

25.000,00
+ 1 ,39 odsetki

Podczas realizacji zadania prowadzone byfy zaj^cia treningowe gry w pilk§ dla dzieci i mtodziezy. Zaj^cia te odbywaty si? dwa razy w miett^cu po 2 godz. Treningi pilkarskie senior6w odbywaty si?
dwa razy w tygodniu po 2 godz. Prowadzenie trening6w zlecono osobie posiadajapej licencj? trenerska^PZPN.
W trakcie treningow prowadzono r6wniez zaj?cia edukacyjne. Uswiadamiano uczestnikom rol? aktywnosci fizycznej, przekonywano do systematycznego uprawiania r6znorodnych dyscyplin sportowych.

W ramach rundy wiosennej seniorzy brali udziaf w rozgrywkach Klasy B gr. I - rozegrano 10 meczy
ligowych oraz 4 spotkania sparringowe z druzynami z innych lig. Seniorzy wygrali- 4 razy, zremisowali
- 1 raz, przegrali - 5 razy. Takie wyniki spowodowaty, ze druzyna zajeja VI miejsce /na XI druzyn/
w Klasie B gr. I.
W ramach rundy jesiennej seniorzy rozegrali 8 meczy ligowych , z czego wygrali- 1 raz, zremisowali 3 razy, przegrali - 4 razy. Takie wyniki spowodowaly, ze druzyna zajeja ostatnie miejsce w Klasie B
gr. I.
21 lipca 2013 r. na boisku gminnym w J6zefowie Starym Klub zorganizowal Turniej Pilki Noznej
o Puchar Wqjta Gminy Budziszewice.
Klub zakupil nowe stroje sportowe, obuwie i sprz^t sportowy. Dokonal ubezpieczenia czlonkow Klubu
od nast^pstw nieszcz^sliwych wypadkow oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, dokonal niezb^dnych
oplat w OZPN-ie. Dbal rowniez o nalezyte utrzymanie boiska.

Niniejsze sprawozdanie, stosownie do postanowieh przywolywanej ustawy, opublikowane zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Budziszewice.

SporzajJzita: Malgorzata Piwonska

