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Sprawozdanie  

z realizacji uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  

w Gminie Nowa Dęba 

 

 Podstawą prawną są następujące akty prawne: 

• ustawa o samorządzie gminnym  

• ustawa  o finansach publicznych  

• ustawa o sporcie  

• Uchwała nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2013 r. 

 

Kwota przeznaczona z budżetu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu  

w roku 2017 wynosiła –  454 tys. zł z czego: 

 

28 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stanowska; 

 

41 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Jadachy; 

 

28 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Chmielów; 

 

28 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

sołectwa Cygany; 

 

329 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie 

miasta Nowa Dęba.   

 

     Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z budżetu Gminy klub sportowy mógł otrzymać 

wsparcie finansowe na dofinansowanie: 

1)   zakupów wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej 

pomocy lub jej wyposażenia, 

2)  organizację i udział w zawodach sportowych w tym m. in. koszty przejazdu, opłat 

sędziowskich, wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych  

i ochrony zawodów,      

3) przygotowania do zawodów, w tym kosztów szkoleń i wynagrodzeń 

szkoleniowców oraz obsługi technicznej,  

4) opłat regulaminowych, licencji i ubezpieczeń zawodników, badań lekarskich 

zawodników, 

5)   bieżących wydatków na utrzymanie obiektów, sprzętu i odzieży sportowej , 

6)   wynajmu obiektów sportowych, 

7)   kosztów obsługi projektu, w tym księgowości, materiałów i sprzętu biurowego. 

 

Warunki jakie musiał spełnić klub sportowy aplikujący do konkursu to: 

a) siedziba w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba, 

b) licencja w określonej dyscyplinie sportu, 

c) odpowiednia baza i kadra szkoleniowa, 

d) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym 

przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,  
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e) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie. 

 

Z dotacji nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego, 

2) wypłaty stypendiów zawodnikom przyznanych przez klub sportowy, 

3) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub 

zawodnika tego klubu, 

5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 

papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

 

Konkursy były ogłaszane w następujących terminach: 

 

- 1 ogłoszenie – Zarządzenie Nr 407/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

- 1 rozstrzygnięcie konkursu Zarządzenie Nr 432/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

- 2 ogłoszenie – Zarządzenie Nr 434/2017 z dnia 30 grudnia 2016 

- 2 rozstrzygnięcie Zarządzenie Nr 442/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 

 

W roku 2017 przyznane zostały następujące kwoty dotacji: 

  

I.MKS STAL 

– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba  

w 2017 r.” 

         

         Łączny koszt projektu z oferty – 294 000,00 zł 

Dotacja – 256 000,00 zł 

Finansowy wkład własny – 13 700,00 zł 

Pozafinansowy wkład własny – 24 300,00 zł 

Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 21/11 

Liczba zawodników - 249 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 256 000,00 zł 

   Finansowy wkład własny – 27 226,89 zł 

   Pozafinansowy wkład własny – 24 300,00 zł 

Odsetki bankowe  - 1,03 zł 

Zwrot dotacji   - 0zł 

     Odsetki podatkowe  - 0 zł 

 

Głównym celem projektu było umożliwienie dostępu do różnych form sportowej aktywności  

(piłka nożna, badminton, lekka atletyka) jak największej liczbie mieszkańców miasta i gminy 

poprzez udział w treningach, szkoleniach i rozgrywkach sportowych. 
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a. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników 3 sekcji sportowych tj. piłki 

nożnej, badmintona, lekkiej atletyki poprzez doposażenie poszczególnych sekcji  

w sprzęt sportowy, 

b. szkolenie zawodników MKS STAL w celu osiągania przez nich wyższych wyników 

sportowych, 

c. podnoszenie poziomu sportowego zawodników najbardziej utalentowanych, 

d. promowanie sportu i aktywnego stylu życia poprzez udział zawodników  

w rozgrywkach ligowych, 

e. doskonalenie pozytywnych postaw i cech charakteru młodych ludzi biorących udział  

w rywalizacji sportowej, 

f. popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, 

g. zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej, lekkoatletyki, badmintona, 

h. wychowanie dzieci poprzez sport, 

i. odciąganie dzieci od uzależnień – alkohol, papierosy, narkotyki, 

j. integracja dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

Zajęcia w Klubie stwarzały wszystkim zawodnikom odpowiednie warunki harmonijnego 

rozwoju fizycznego i emocjonalnego, a także niezapomniane przeżycia związane  

z rywalizacją i uczestnictwem w sportowym życiu kraju i miasta. 

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

 

Piłka nożna 

- drużyna seniorów – zajęcia treningowe prowadzone były przez trenera Andrzeja 

Majdańskiego. W okresie od stycznia do grudnia przeprowadzono 120 jednostek 

treningowych po 90 minut. Brało w nich udział 15-24 zawodników. Drużyna brała 

udział w rozgrywkach IV ligi PZPN. Zgodnie z terminarzem rozgrywek rozegrano  

17 kolejek i w sezonie jesiennym 17 kolejek rundy Ligi Okręgowej. Na koniec sezonu 

jesiennego drużyna zajmuje 6 miejsce w tabeli. Zespół seniorów dotarł również  

do finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Stalowa Wola. Ponadto drużyna 

rozegrała 14 meczów sparingowych. 

- drużyna juniorów starszych po rozegraniu wszystkich kolejek rundy rewanżowej 

wiosennej zajęła 10 miejsce w tabeli II ligi podkarpackiej juniorów. Drużyna 

prowadzona jest przez trenera Daniela Młynarczyka. Od stycznia do grudnia 

przeprowadzono ponad 120 jednostek treningowych po 90 min., a średnia frekwencja  

to 16-24 zawodników. Po sezonie jesiennym 2017 w I lidze okręgowej zajmuje  

3 miejsce. 

- drużyna juniorów młodszych po sezonie wiosennym zajmowała 1 miejsce w I lidze 

okręgowej. Trenerem był Dariusz Karnat. Od stycznia do grudnia przeprowadzono 

ponad 120 jednostek treningowych po 90 min., a średnia frekwencja to 16-22 

zawodników.  Zespół brał udział w rozgrywkach I Ligi Podokręgu Stalowa Wola.  

W roku 2017 rozegrali 14 meczy ligowych oraz 8 sparingów. Po rundzie jesiennej 

zajmują 1 miejsce w tabeli. 

- trampkarze starsi – zajęcia prowadzone były przez trenera Adama Durlaka.  

Od stycznia do grudnia przeprowadzono ponad 120 jednostek treningowych po 90 min., 

a średnia frekwencja to 17-20 zawodników. Drużyna brała udział e rozgrywkach I Ligi 

Podokręgu Stalowa Wola. Zespół trampkarzy rozegrał 24 kolejki ligowe, 6 sparingów 

oraz wystąpił w 3 turniejach piłkarskich. 

- trampkarze młodsi grupa prowadzona była przez trenera Arkadiusza Tereszkiewicza. 

Drużyna brała udział w rozgrywkach Podokręgu Stalowa Wola oraz Mistrzostwach 



 
 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w Nowej Dębie w roku 2017 

 
Strona 5 z 12 

 

Podkarpacia – Deichmann Liga. Od stycznia do grudnia przeprowadzono ponad 120 

jednostek treningowych po 90 min., a średnia frekwencja ok. 20 zawodników. 

Zespół rozegrał 22 kolejki ligowe, 6 gier kontrolnych oraz brał udział w 8 turniejach. 

- Orlik – zajęcia prowadzone były przez instruktora Arkadiusza Tereszkiewicza  

w dwóch grupach. Od stycznia do grudnia przeprowadzono ponad 240 jednostek 

treningowych po 90 min., w których brało udział ok. 60 zawodników. W ramach 

rozgrywek związku piłki nożnej rozegrano 7 kolejek ligowych. Ponadto poszczególne 

grupy wiekowe brały z powodzeniem udział w turniejach: Deichmann Liga, Puchar 

Tymbarku, Puchar Marka Wielgusa, Danone CUP, Coca Cola Cup, Turniej Dzikich 

Drużyn, Torneo Świętokrzyskie, DAP Dębica, Śnieżka Cup oraz Resovia CUP. 

 

Lekka Atletyka 

Największym sukcesem było wicemistrzostwo Polski w biegach górskich na dystansie 

5km w Ustrzykach Dolnych zdobyte przez Sylwię Bąbę. Mistrzami województwa 

juniorów na 400 m został Dawid Jachyra, a w biegu 110 przez płotki Rafał Czachor. 

Kadrę wojewódzką młodzików i juniorów reprezentuje aż 6 zawodników MKS STAL.  

W 2017 trenerzy Julina Zięba i Dariusz Żak przeprowadzili ponad 300 jednostek 

treningowych, w których uczestniczyło łącznie 52 zawodników i zawodniczek. Treningi 

odbywały się 4-5 razy w tygodniu. Zawodnicy sekcji startowali w Mistrzostwach Polski 

Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików, dzieci oraz na zawodach regionalnych. 

Zawodnicy i zawodniczki brali udział w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego 

Juniorów i Juniorów Młodszych, młodzików oraz dzieci starszych i młodszych. Odbyły 

się starty w biegach przełajowych oraz w zawodach o tytuł Mistrza Polski w Biegach 

Górskich w różnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy brali udział w eliminacjach  

do Mistrzostw Polski oraz mitingach organizowanych przez POZLA Rzeszów. Ponadto 

zawodnicy startowali w zawodach halowych rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej. 

Posiadane klasy sportowe: pierwsza klasa sportowa – 1 osoba, druga – 1 osoba, trzecia 

– 2 osoby, czwarta – 2 osoby i piąta – 3 osoby. Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej 

stawali na podium łącznie ok. 80 razy. 

 

Badminton 

W roku 2017 zawodnicy sekcji utrzymali pozycję w ekstraklasie. Na koniec roku 

zajmowali 13 miejsce. W startach indywidualnych i drużynowych na zawodach rangi 

Mistrzostw Polski od kategorii młodzika do weterana wywalczono 18 medali:  

7- złotych, 4-srebrne i 7- brązowych. Największym sukcesem sekcji są medale zdobyte 

na Mistrzostwach Polski Juniorów w Lublinie – 1 złoty w deblu i 2 brązowe w mixście 

– Tymoteusz Malik oraz Patryk Kopeć, na Mistrzostwach Juniorów młodszych  

w Babimoście Beata Mycek zdobyła srebrny medal, a Natalia Róg brązowy.  

Na Mistrzostwach Polski młodzików w Suwałkach srebrny medal w deblu zdobył Jakub 

Suszyński. Na Mistrzostwach Polski juniorów w Kępnie Tymoteusz Malik wywalczył  

2 złote medale, natomiast w Lubinie na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych złoty 

medal w deblu wywalczyła Beata Mycek, a Jakub Suszyński brązowy również w deblu. 

Największym sukcesem sekcji był udział Tymoteusza Malika w październiku  

w indywidualnych Mistrzostwach Świata juniorów w Indonezji, gdzie w deblu 

wywalczył 17 miejsce, a reprezentacja Polski miejsce 15.Pięcioro zawodników sekcji  

to członkowie kadry wojewódzkiej juniorów młodszych, natomiast dwójka  

to członkowie kadry narodowej juniorów. 
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Zajęcia treningowe prowadzone były przez trenerów: Adama Bunio oraz Mateusza 

Czachora. W ciągu roku przeprowadzili ponad 250 jednostek treningowych po 120 

minut, w których brało udział 16-18 zawodników i zawodniczek. 

Posiadane klasy sportowe: klasa mistrzowska – 1 osoba, pierwsza- 1 osoba, druga –  

3 osoby, trzecia – 3 osoby. W roku 2017 zawodnicy wystartowali w ok. 75 turniejach 

klasyfikacyjnych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej i Grand Prix oraz rozegrali  

12 meczy w ramach rozgrywek ligowych. 

 

 

II. Klub Piłki Siatkowej  
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa 

Dęba w 2017 roku”. 

 

      Łączny koszt projektu z oferty – 69 000,00 zł 

Dotacja – 62 000,00 zł 

Finansowy wkład własny – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny – 7 000,00 zł 

Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 8/5 

Liczba zawodników – 70 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 62 000,00 zł 

 Finansowy wkład własny  – 520,03 zł 

 Pozafinansowy wkład własny  – 7 000,00 zł 

Odsetki bankowe   - 0 zł 

Zwrot dotacji   - 0 zł 

Odsetki podatkowe  - 0 zł 

 

Głównym celem projektu było: 

1. Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu, 

2. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo  

w aktywnym stylu życia, 

3. Osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu, 

4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia. 

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

 

Utworzono i kontynuowano pacę w 5 grupach szkoleniowych. Drużyny uczestniczyły  

w zawodach minisiatkówki „Dwójek”, „Trójek” i „Czwórek” oraz młodziczek. W finale 

wojewódzkim uczestniczyły 2 drużyny w kategorii „Dwójek”, jedna drużyna w kategorii 

„Trójek” i jedna drużyna w kategorii „Czwórek”- 5 miejsce w województwie. W kategorii 

„Dwójek” i „Trójek” drużyny zdobyły tytuł Mistrzyń Województwa Podkarpackiego oraz 

startowały w finale Mistrzostw Polski w Minisiatkówce, gdzie „Dwójki” zajęły 23 miejsce  

w kraju, natomiast „Trójki” osiągnęły 10 miejsce w Polsce. W 2017 r. drużyna młodziczek 

rozegrała mecze w ramach ligi podkarpackiej, natomiast drużyny minisiatkówki w turniejach 

towarzyskich.  

Trener II-klasy – treningi 2x w tygodniu z grupą młodszych kadetek – 15 zawodniczek. 

Pierwszy instruktor - treningi 2x w tygodniu z grupą początkową – 14 zawodniczek. 

Drugi instruktor - treningi 2x w tygodniu z grupą początkową  – 14 zawodniczek. 

Trzeci instruktor - treningi 2x w tygodniu z grupą roczników 2007-2008 – 15 zawodniczek. 
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Czwarty instruktor - treningi 2x w tygodniu z grupą roczników 2006-2008 – 15 zawodniczek. 

 

 III. LZS Jadachy 

– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy  

w 2017 r.” 

 

      Łączny koszt projektu z oferty – 45 896,00 zł 

Dotacja – 41 000,00 zł 

Finansowy wkład własny – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny – 4 896 zł 

Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 10/6 

Liczba zawodników – 41 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 39 790,72 zł 

      Finansowy wkład własny  – 945,21 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 4 896 zł 

Odsetki bankowe   -  0zł 

Zwrot dotacji   - 9,28  zł 

Odsetki podatkowe  - 0 zł 

Celem projektu było stworzenie możliwości młodzieży i dorosłym udziału w treningach  

i rozgrywkach ligowych (osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubu 

sportowego). Sam projekt i zaplanowane w nim wydatki pozwoliły stworzyć bazę sportową 

dla uczestników projektu. Projekt miał również na celu przyciągnięcie większej grupy 

młodych ludzi (poprzez udział w treningach, zajęciach nie zrzeszeni w klubie), którzy często  

z brakuj zajęcia swojego wolnego czasu uciekają się do nadużywania używek. Jednym  

z wyższych celów projektu było przyciągnięcie kibiców na rozgrywane przez drużynę LZS 

Jadachy mecze piłkarskie (promocja sportu i aktywnego stylu życia). Organizacja turnieju 

piłki siatkowej dla mieszkańców gminy (umożliwienie dostępu do różnorodnych form 

sportowej aktywności jak największej liczby mieszkańców gminy). Organizacja turnieju dla 

oldbojów. Sportowym celem jest podwyższenie umiejętności gry w piłkę nożną zawodników 

poprzez treningi i zawody piłkarskie, zaś celem drużyny było utrzymanie się w klasie 

okręgowej. 

Zakładane cele zostały zrealizowane częściowo. Drużyna nie utrzymała się w klasie 

okręgowej. Po sezonie wiosennym spadła do klasy A, w związku z czym na konto Gminy 

zwrócono 1200 zł. 

IV.LZS „Płomień” Chmielów 
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów  

w 2017 roku”. 

 

Łączny koszt projektu z oferty – 31 744,00 zł 

Dotacja – 28 000,00 zł 

Finansowy wkład własny – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny – 3 744,00 zł 

Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 11/5 

Liczba zawodników – 60 
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Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 27 605,67 zł 

Finansowy wkład własny  - 125,48 zł 

Pozafinansowy wkład własny - 3 744,00 zł 

Odsetki bankowe   - 0 zł 

Zwrot dotacji   - 394,33 zł 

Odsetki podatkowe  - 0 zł 

Kara za opóźnienie w złożeniu sprawozdania/wyjaśnień – 60,00 zł 

 

Celem projektu była poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia (organizowanie treningów sportowych poprawiających 

kondycję fizyczną zawodników, poprawa zdrowia psychicznego kibiców dzięki możliwości 

dopingowania swojej drużyny), umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej 

aktywności jak największej liczbie mieszkańców (możliwość uczestniczenia w treningach 

klubu wszystkim zainteresowanym, organizowanie zajęć sportowych dla chętnych na boisku 

wielofunkcyjnym). 

Realizując zajęcia treningowe jako główny cel, oprócz zajęć taktycznych, jest dążenie  

do osiągania jak najlepszej wytrzymałości i kondycji co jest podstawą do osiągania małych 

celów jakim jest dobry występ podczas meczu. W czasie treningów i meczy, każdy kto chciał 

i chociaż w minimalnym stopniu do nich się przykładał to korzystając  z różnych form 

aktywności z całą pewnością mógł odczuć poprawę swojej sprawności. Organizacje zajęć 

sportowych poprawiających kondycję zawodników uczestniczących w rozgrywkach 

piłkarskich i umożliwienie dostępu do różnych form aktywności fizycznej jak największej 

liczbie mieszkańców wyrabia w ćwiczących pewność siebie, co sprawia, że zawodnik 

wychodząc na boisko chce wygrywać, jednak biorąc pod uwagę wszystkie możliwości  

i przeciwności nie zawsze jest to możliwe, ale sam w nich udział często jest zwycięstwem  

i za to należą się brawa. 

Na koniec roku 2017 LZS „Płomień” Chmielów zajmowała najniższe miejsce w tabeli  

w grupie rozgrywkowej B. 

 

 

V. Klub Sportowy Cygany 

– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany  

w 2017 r.” 

 

   Łączny koszt projektu z oferty  – 40 960,00 zł 

Dotacja     – 28 000,00 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 12 960 zł 

Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 15/12 

Liczba zawodników - 53 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 27 990,00 zł 

    Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 6 384 zł 
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Odsetki bankowe   - 0 zł 

Zwrot dotacji   - 10,00 zł 

Odsetki podatkowe  - 0 zł 

 

Głównymi celami projektu były: 

1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników KS Cygany; 

2. promocja sportu i aktywnego stylu życia, 

3. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i organizowaniem zawodów 

piłkarskich; 

4. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców. 

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

Poprawiono warunki uprawiania sportu przez zawodników (zabezpieczono ubezpieczenie, 

opiekę medyczną i porządkową, transport, wyżywienie dla zawodników, dokonano remontów 

na boisku sportowym, zapewniono wykwalifikowanego trenera, zakupiono sprzęt  

do treningów i rozgrywek). . Organizowano wszechstronne treningi, kibice licznie 

uczestniczyli i dopingowali drużynę, nastąpiła integracja społeczeństwa, wzrosło 

zainteresowanie sportem wśród mieszkańców Cygan. Promowano aktywny styl życia wśród 

mieszkańców wsi i Gminy poprzez organizowanie zawodów z piłki nożnej i piłki siatkowej. 

Na koniec roku 2017 Klub zajmował 6 miejsce w tabeli klasy rozgrywkowej B. 

 

 VIII. LKS Tarnowska Wola 

 – „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska 

Wola, Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska  w 2017 roku”. 

 

      Łączny koszt projektu z oferty  – 32 080 zł 

Dotacja     – 28 000,00 zł 

Finansowy wkład własny  – 0 zł 

Pozafinansowy wkład własny  – 4 080,00 zł 

Liczba osób realizujących zadanie/w tym wolontariuszy 8/3 

Liczba zawodników - 40 

 

 

Rozliczenie: 

Kwota rozliczona z dotacji - 28 000,00 zł 

Finansowy wkład własny  - 293,50 zł 

      Pozafinansowy wkład własny  - 4 080,00 zł 

Odsetki bankowe   - 0 zł 

Zwrot dotacji   - 10 zł 

Odsetki podatkowe  - 0 zł 

Celem podstawowym projektu było stworzenie możliwości do rozwoju fizycznego  

i emocjonalnego młodych ludzi, jak i dorosłych, poprzez organizację zajęć sportowych  

i zaangażowany w nich udział. Miało to zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu  

nie tylko w ramach rozgrywek sportowych ale i poza nimi. Cele te wpisywały się wprost  

w następujące cele publiczne, zawarte w wytycznych konkursu: poprawa kondycji fizycznej  

i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, promocja 

sportu i aktywnego stylu życia. Mieszkańcy obszarów wiejskich mają ograniczone możliwości 

spędzania wolnego czasu w sposób aktywny (brak infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej). 
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Bardzo często jedyną formą aktywności na terenach wiejskich jest właśnie boisko sportowe. 

Celem projektu było wpajanie młodym ludziom takich cech charakteru jak odpowiedzialność, 

dyscyplina, obowiązkowość, poczucie wspólnoty celów, które mają im później pomóc  

w radzeniu sobie w dorosłym życiu. Projekt miał służyć także zmianie modelu spędzania 

wolnego czasu. 

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

LKS Tarnowska Wola w okresie od 01.01.2017r. do 30.11.2017r. brał udział w rozgrywkach 

klasy B prowadzonych przez Podokręg Stalowa Wola przy Podkarpackim Związku Piłki 

Nożnej według harmonogramu rozgrywek ligowych. 

W ramach zrealizowanego zadania publicznego zakupiony został sprzęt sportowy tj. piłki, 

zestaw do koordynacji jak również sprzęt niezbędny zawodnikom LKS Tarnowska Wola  

tj. rękawice oraz buty sportowe. W celu poprawy warunków gry na boisku zamontowano 

siatki polipropylenowe PP. LKS Tarnowska Wola zorganizował i równocześnie wziął udział 

w 14 zawodach sportowych na stadionie w Tarnowskiej Woli ponosząc przy tym koszty opłat 

delegacji sędziowskich jak również opłat związanych z weryfikacją boiska, oraz wziął udział 

w 6 zawodach sportowych na wyjazdach zapewniając zawodnikom transport. Nad wszystkimi 

treningami i zawodami sportowymi opiekę sprawuje zatrudniony na podstawie umowy 

zlecenie trener posiadający Kurs Trenerski PZPN: UEFA B Diploma. 

W celu prawidłowego zrealizowania zadania publicznego LKS Tarnowska Wola dokonał 

niezbędnych opłat tj. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników, 

opłatę za przyznanie licencji dla klubu, opłatę regulaminową do Podkarpackiego Związku 

Piłki Nożnej oraz poniósł koszty związane z badaniami zawodników oraz objęciem opieką 

medyczną zawodników przez cały czas treningów oraz zawodów sportowych.   

W sezonie dokonywano niezbędnych napraw sprzętu oraz obiektu na terenie stadionu, 

należycie przygotowywano boisko przed zawodami sportowymi oraz dbano o murawę 

pomiędzy zawodami sportowymi, zakupiono również niezbędne środki czystości. 

Na okres 8-miu miesięcy na umowę zlecenie został zatrudniony Gospodarz odpowiedzialny 

za: utrzymanie porządku na obiekcie sportowym oraz w siedzibie LKS Tarnowska Wola, 

utrzymanie sprzętu sportowego i wyposażenia, rozdysponowywanie sprzętu sportowego, 

artykułów spożywczych i innych zasobów, przygotowywanie szatni oraz boiska do imprez 

sportowych (w zakresie działań LKS Tarnowska Wola), wykonywanie drobnych napraw  

na obiekcie oraz monitorowanie jego stanu, monitorowanie stanu zapasów, obsługa sędziów, 

delegatów, obserwatorów i innych gości. Koordynator odpowiedzialny za: nadzór  

nad realizacją zadań, kontrolowanie wydatków z kosztorysem finansowym, kontrolowanie 

zajęć sportowych, współpraca z instytucjami dotującymi Klub. Opiekun Medyczny 

odpowiedzialny za obsługę medyczną na zawodach i rozgrywkach sportowych 

organizowanych przez LKS Tarnowska Wola. Księgowa odpowiedzialna za obsługę 

księgowo – finansową zadania publicznego. 

Dodatkowo Klub podpisał  porozumienie o współpracy z 3 wolontariuszami którzy 

zobowiązali się do: przygotowania dokumentów do imprez sportowych (imiennych list 

zawodników) oraz zabezpieczenia ładu, porządku i bezpieczeństwa podczas imprez 

sportowych. 

W ramach promocji sportu na terenie Gminy wśród mieszkańców  rozpowszechniano ulotki 

jak również zakupiono nowy baner reklamowy,  który rozwieszano na wszystkich meczach 

zarówno na boisku LKS Tarnowska Wola jak i na meczach wyjazdowych. 

W okresie od 01.01.2017r. do 30.11.2017r. LKS Tarnowska Wola wziął udział razem  

w 18 zawodach sportowych. LKS Tarnowska Wola zajęła w okresie 2017/2018 2-gie miejsce 

w klasie B Podokręgu Stalowa Wola.  
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Tabela - Szczegółowe rozlicznie końcowe dotacji na sport  

 

 LZS Jadachy LKS T.Wola KS Cygany LZS Chmielów KPS MKS STAL Razem 

 

kwota przyznana 41 0000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 62 000,00 256 000,00 443 000,00 
 

kwota dotacji 

rozliczona 
39 780,72 28 000,00 27 990,00 27 605,67 62 000,00 256 000,00 

405 576,39 

 
 

wkład własny 

pozafinansowy 
4 896,00 4 080,00 4 032,00 6 384,00 7 000,00 24 300,00 

50 692,00 

 
 

wkład własny 

finansowy 
945,21 293,50 0 125,48 520,03 27 226,89 

29 111,11 

 
 

Odsetki bankowe 0 0 0 0 0 1,03 1,03 

Zwrot dotacji  9,28 0 10,00 394,33 0 0 
413,61 

 
 

Liczba osób 

realizujących zadanie 

w tym  wolontariuszy 

10/6 8/3 15/12 11/5 8/5 21/11 73/42 

 

liczba zawodników 41 48 53 60 70 249 521 
 

liczba osób 

zatrudnionych (w tym 

trenerzy) 

4 5 3 4 8 12 36 
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