
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI                                                                                                              
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI                                                                

ORAZ PODMIOTAMI  POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 

 

 Na podstawie art.11 ust.2 i 3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                       

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 

oraz Uchwały Nr 58/VIII/11 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie  

przyjęcia Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

pożytku publicznego na lata 2012-2014, Wójt Gminy Przyrów Zarządzeniem Nr Or.0050.5.20134              

z dnia 4 lutego 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 

2013 roku. Ogłoszenie to w dniu 4 lutego 2013 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy  Przyrów,  na stronie internetowej Gminy Przyrów i w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Przyrów.  Termin składania ofert upłynął 26 lutego 2013 roku o godz. 11
00

. 

Do otwartego konkursu ofert przystąpił jeden uprawniony podmiot: 

Klub Sportowy „Piast” Przyrów                                                                                                
z siedzibą w Przyrowie, przy ul. Częstochowskiej 7,  42-248 Przyrów 

Oferta czytelna i kompletna została złożona w terminie, tj. 25 lutego 2013 roku o godz. 13
00

,                               

w zamkniętej kopercie z napisem “Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku”,                            

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów pokój nr 16,  

zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 

grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6 z 2011 r. 

poz.25).           

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 26 lutego 2013 roku o godz. 11
10

 przez Komisję konkursową 

powołaną przez Wójta Gminy Przyrów Zarządzeniem Nr 0050.7.2013  z dnia 25 lutego 2013 r.                

w składzie: 

• Szymonik Maria           - Przewodniczący Komisji 

• Deska Elżbieta              - Członek Komisji 

• Wojciechowska Dorota - Członek Komisji 

• Pieprzycki Janusz              - Członek Komisji  

Podczas weryfikacji oferty oceniano:                                                                                                                

• możliwość realizacji zadania przez oferenta;                                                                                                 

• przedstawioną kalkulację kosztów zadania;                                                                                                     

• udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania zadania;                                               

• działalność oferenta na rzecz Gminy Przyrów i jej mieszkańców;                                                                 

• proponowaną jakość wykonania zadania;                                                                                                          

• doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów w latach ubiegłych. 

Po rozpatrzeniu oferty Klubu Sportowego “Piast” Przyrów Komisja konkursowa stwierdziła,                   

że złożona oferta spełnia wymogi ustawowe.                                                                                            

                                                                                                                                                                              

O podjętej decyzji oferent został powiadomiony pismem Nr Or.524.1.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.  

W oparciu o wynik konkursu w dniu 4 marca 2013 roku  podpisano z Klubem Sportowym „Piast” 

Przyrów Umowę Nr 5/2013 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku, zgodnie ze 

wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 



roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego 

oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6  z 2011 r. poz.25).              

Na podstawie § 3 ust. 2 podpisanej Umowy przydzielone w ramach konkursu środki finansowe                   

w wysokości 53.000 zł były przekazywane w ciągu roku na specjalnie w tym celu wyodrębniony 

rachunek bankowy Klubu, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją 

przedmiotowego zadania publicznego, w następujących transzach:                                                                      

• I transza w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych groszy zero) w terminie 

do  31 marca 2013 r. 

• II  transza w wysokości  5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych groszy zero) w terminie do                     

30 kwietnia 2013 r. 

• III transza w wysokości  5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych groszy zero) w terminie do                                

31 maja 2013 r. 

• IV transza w wysokości  4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych groszy zero) w terminie do  

30 czerwca 2013 r. 

• V transza w wysokości   4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych groszy zero) w terminie do 

            31 lipca 2013 r. 

• VI transza w wysokości  5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych groszy zero) w terminie do 

            31 sierpnia 2013 r. 

• VII transza w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych groszy zero) w terminie do 

            30 września 2013 r. 

• VIII transza w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych groszy zero) w terminie do 
            31 października 2013 r. 

• IX transza w wysokości    5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych groszy zero) w terminie do               
            30 listopada 2013 r. 
 
Klub Sportowy „Piast” Przyrów wywiązał się z realizacji powierzonego mu zadania i w terminie 

złożył sprawozdanie z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty                          

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 

wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6 z 2011 r. poz.25).           

Ze sprawozdania wynika, że wszelkie zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze 

określonym w ofercie.  

Klub Sportowy „Piast” Przyrów w ramach realizacji zadania zakupił dla zawodników: obuwie 

sportowe – 23 pary, rękawice bramkarskie - 1 para, getry – 40 par, narzutki treningowe – 40 szt., 

ochraniacze sportowe – 1 para oraz piłki – szt. 5, które używane były przez zawodników w czasie 

uczestnictwa i reprezentowania gminy w rozgrywkach piłkarskich.                                           

Poza tym z przekazanych środków Klub w czasie realizacji zadania opłacał składki członkowskie                 

i ubezpieczenia zawodników, ponosił koszty związane z: opłatami startowymi, sędziowskimi, 

transportem zawodników, zatrudnieniem trenerów, delegacjami służbowymi, artykułami 

spożywczymi (napoje dla zawodników), utrzymaniem i konserwacją boiska sportowego i szatni,  

konserwacją sprzętu i urządzeń sportowych, organizacją szkoleń, prowadzeniem działalności 

reklamowej.  

Z przekazanej dotacji Klub część środków przeznaczył również na  realizację zadania 

pn.”Wykonanie pomocniczego boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportowo – rekreacyjnego 

„Brzózki”.  



Klub prowadził treningi sportowe w trzech kategoriach wiekowych, tj.:                                                           

- seniorzy               – 20 osób                                                                                                                                              

- trampkarze starsi – 17 osób                                                                                                                                 

- juniorzy młodsi   – 19 osób 

Zajęcia sportowe z tymi drużynami odbywały się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki,                  

w okresie wiosenno – letnim i jesienią na boisku sportowym, a w okresie zimowym na hali 

sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie.  

Klub prowadził rozgrywki piłkarskie zgodnie z terminarzem rozgrywek OZPN. Poza tym Klub 

prowadził rozgrywki w zakresie meczy sparingowych, towarzyskich, turniejów sportowych 

Rozliczenie finansowe zostało przedstawione czytelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Przekazane na podstawie umowy środki finansowe na realizację zadania pożytku 

publicznego zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób ekonomiczny dla 

pełnego i racjonalnego ich wykorzystania. 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    

pożytku publicznego za rok 2013 Wójt Gminy Przyrów jest zobowiązany przedłożyć Radzie Gminy 

Przyrów oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przyrów w terminie 

nie później niż do 30 kwietnia, zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.). 

 

   

 

                                                                                                                           Wójt Gminy  

                                                                                                                  mgr inż. Robert Nowak  


