Skalbmierz 24 stycznia2O2O roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji, Programu Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami

pozarządolvymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpoĘtku
publicznego za rok 2019"

Sprawozdanie przygotowano zgodnie

z

art.5a ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia}D03r,

o dziŃalności pożl.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z20I8r.,poz.450).
Uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XXXIV16012017 z dniaZZlistopada
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ZarządŻeniem nr Or.0050. 35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz zdnia 01 lutego
2019

r. ogłoszono otwarty koŃurs

ofert na wykonanie zadaniapublicznego zleconego ptzęz

Gminę Skalbmierz do realtzacjtw 2019 r. organizacjompozarządowym i innym podmiotom.
Zgodnie zustawąz dnia24 kwietni

a

2003r.

o dzińalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz.IJ. z20l8r.,poz.450)

zadaniawymienione

w programie w

zakresie kultury fizycznej i sportu realizowano w formie otwartego koŃursu ofert na
realizację zadaniapublicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ftzycznĄ,
sportu i rekreacji

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci imłodzieży,przezorganizacje i

podmioty wymienione w art..3 ust 3 ustawy z dńa24 kwietnia 2003r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.

Na ogłoszony konkurs zostałazłożonajedna oferta przez Klub Sportowy ,,Victoria20l5"
doty cząca następuj ący

-

ch dzińań:

orgańzacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
miasta i gminy Skalbmierz z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej poprzez

prowadzenie zajęó szkoleniowych w piłce noznej w czterech grupach wiekowych, tj.:
orlik, młodzik, junior, oraz grupa seniorów przęz wykwalifikowanych instruktorów

piłki noznej,

-

grupa orlików-27 osób
grupa młodzików-21 osób
grupa junior-3O osób

grupa seniorów-35 osób

Kontynuacj azadarriazlatubie$ych dla 4 grup wiekowych.

Cele przedstawione w ofercie zostaĘ w pełni zręalizowane:
Rozwijanie ogólnej sprawności ftzycznej wśród dzieciirŃodzieży ztęrenu Gminy
Skalbmierz ,poprzęzregularne treningi,turnieje,i rozgrywki międzyklubowe organizowane
przez świętokrzy ski Zńązek Piłki Nożnej .
Przeprowadzono regularne treningi2xwtygodniupo 1.5 h w 4 grupach wiekowych,dlaco

najmniej 100 osób w tym 70 osób to dzieci i rńodzieżpraz 30 osób dorosłych.
Zorganizowano lub wzięto :udzłŃw 96 meczach międzyklubowych i turniejach.

Poptzez odpowiedni dobór ćwiczefitreningowychiudziałw meczach międzyklubowych
podopieczni zdobyli doświadczenie pracy w zespole.
Osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzyklubowym,awans drużyny
seniorów do wyższego szczebla rozgrywek.

W przypadku szczególnie utalentowanej rŃodzieży,możliwośćuczestnictwa w
organizowanej przez

PZPN Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadaniaw 2019 roku wyniosły 45 000 zł.
Współpracazorganizacjami pozarządovłymi odbywała się na zasadachpomocniczoŚci,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,uczciwej konkurencji i jawności.
Powyższe sprawozdanie zostało przedŁożone w formie informacji Radzie Miejskiej
w skalbmierzu.

Sporządziła:
Jadwiga Nanuś

