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Sprawozdanie z realizacji

,,Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarz^dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
Sporzajdzone na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatelnosci pozytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 6887.

,,Roczny program wspolpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018" - zwany dalej Programem - uchwalono Uchwal^ Nr XXVI1/158/2017
Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 listopada 2017 r.
Celem gtownym programu byto budowanie i umacnianie partnerstwa pomi$dzy gminq
a organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami dla stworzenia warunkow do rozwoju
inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonuj^cych na rzecz spotecznosci lokalnych.
Program realizowano od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Wspolpraca gminy z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami odbywala si§ na
zasadach:
pomocniczosci, co oznacza, ze gmina wspierala organizacj§ pozarz^dow^ zlecaj^c jej realizacje
swoich zadah publicznych, a ta wykonywala je w sposob profesjonalny, efektywny, oszcz^dny
i terminowy;
- suwerennosci stron, co oznacza, ze stosunki mi^dzy gmin^a organizacjami pozarz^dowymi i innymi
podmiotami ksztaltowane byty z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci w swojej
dzialalnosci statutowej;
- partnerstwa, co oznacza, ze gmina zagwarantowala organizacjom pozarz^dowym oraz innym
podmiotom, w szczegolnosci udzial w planowaniu priorytetow realizowanych przez gmin§, okresleniu
sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemow mieszkahcow gminy i sugerowaniu
zakresu wspolpracy;
- efektywnosci, co oznacza, ze gmina jak i organizacje pozarz^dowe wspolnie d^zyly do osiqgni^cia
najlepszych rezultatow podczas wykonywania zadah publicznych oraz
- uczciwej konkurencji i jawnosci, co oznacza, ze gmina udost^pniala organizacjom pozarz^dowym
oraz innym podmiotom informacje o celach, ksztaltach i planowanych efektach wspolpracy, a takze
wszystkich srodkach finansowych zaplanowanych w budzecie gminy na wspolpracy z nimi oraz
kryteriach i sposobie oceny projektow, a organizacje pozarz^dowe i inne podmioty udost^pniali gminie
m.in. dane dotycz^ce swojej struktury organizacyjnej, rezultatow prowadzenia dotychczasowej
dzialalnosci oraz sytuacji finansowej.
Podstawows^ form^ wspolpracy gminy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami bylo
wzajemne informowanie si^ o planowanych kierunkach dzialalnosci.
Inn^ form^ wspolpracy bylo zlecenie organizacji pozarzqdowej realizacji zadah publicznych, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2018 roku przedmiotem wspolpracy finansowej gminy z organizacjami pozarz^dowymi bylo jedno
z trzech zadah

publicznych, okreslonych w

Programie jako

priorytetowe, t.j.

,,Wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy". Zadanie to zrealizowano poprzez:
- zorganizowanie turnieju pilki noznej, ktorego celem byla integracja oraz aktywne sp^dzenie wolnego
czasu przez mieszkahcow gminy,
- szkolenie sportowe mieszkahcow gminy, w szczegolnosci w ramach sekcji pilki noznej oraz
zapewnienie

im

udzialu w

rozgrywkach sportowych podejmowanych dla

przyjemnosci

lub

wspolzawodnictwa,
- zapewnienie transportu druzynom reprezentuj^cym gmin§ /w przypadku udzialu w rozgrywkach
sportowych odbywaj^cych si§ poza gmin^/
- utrzymanie gminnego boiska sportowego w Jozefowie Starym.
Wylonienie podmiotu, ktoremu zlecono wykonanie zadania odbylo si$ w drodze jednego otwartego
konkursu ofert. W wyniku przeprowadzonego post^powania konkursowego do realizacji zadania
wybrano Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice, ktory jako jedyny zlozyl ofert?.
Zadanie bylo realizowane od 6 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Calkowity koszt zadania wyniosl 38.090,70 zl, z czego 25.000,00 to kwota pochodz^ca z dotacji,
184,70 zl finansowe srodki wlasne usiugodawcy, 4.356,00 zl wklad osobowy /w tym praca spoleczna
czlonkow Klubu/ oraz 8.550,00 zl wklad rzeczowy.
Dotacj? w wysokosci 25.000,00 zl Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice wydatkowal na:

1.

Ubezpieczenie osob uczestnicz^cych w kulturze fizycznej

2.

Artykuty medyczne

945,00
86,30

3.

Woda mineralna

4.

Wynaj^cie autokaru

5.

Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego w J6zefowie Starym - zakupy

952,84

6.

Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego w Jozefowie Starym - ustuga

5.488,69

7.

Zakup strojow i sprz^tu sportowego

9.749,37

8.

Oplaty w OZPN Piotrkow Trybunalski

1.690,00

9.

Oplaty delegacji i ryczaltow s^dziowskich

1.882,00

10.

Zorganizowanie ,, Turnieju pilki noznej o pucharWbjta Gminy Budziszewice"

11.

496,80
1.758,00

351,00
1.600,00

Zlecenie prowadzenia ksi^gowosci
Razem

25.000,00

Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice wykonywal zadanie wykorzystujqc mienie gminne tj. boisko
sportowe w Jozefowie Starym. Obiekt ten uzyczony jest nieodplatnie w celu realizacji zadah
publicznych zlecanych przez Gmin§.
Organizacje pozarzqdowe i inne podmioty z wlasnej inicjatywy nie zlozyly wniosku o realizacj§
zadania publicznego, ktory podlegalby rozpatrzeniu zgodnie z zasadami Oikreslonymi w ustawie.
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