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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 XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba
i Uchwała Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie Nowa Dęba.

Kwota przeznaczona z budżetu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
w roku 2018 wynosiła – 429 tys. zł z czego:
29 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie
sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stanowska;
35 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie
sołectwa Jadachy;
29 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie
sołectwa Chmielów;
29 000 zł – realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie
sołectwa Cygany;
307 000 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) koszty bezpośrednie:
a) zakup: wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej
pomocy lub jej wyposażenia,
b) organizację i udziału w zawodach sportowych tj.: koszty przejazdu zawodników na
zawody i treningi, opłaty delegacji sędziowskich, wyżywienia i noclegów
zawodników podczas wyjazdów na zawody/imprezy sportowe,
c) przygotowanie do zawodów: wynagrodzenia szkoleniowców – do 30% (w
pierwszym ogłoszeniu) do 50% (w kolejnych naborach) przyznanej dotacji,
d) opłaty regulaminowe, licencje i ubezpieczenie NNW wszystkich zawodników
biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie zawodników,
e) bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej,
f) wynajem obiektów sportowych,
g) koszty związane z organizacją imprez sportowych: nagrody, nagłośnienie,
wyżywienia, koszty promocji imprezy.
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2) koszty pośrednie – do 30% dotacji:
a) wynagrodzenia obsługi projektu,
b) koszty administracyjnych: materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego,
obsługi subkonta wydzielonego na potrzeby dotacji,
c) koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania.
O dotację mogły ubiegać się kluby sportowe, które złożyły wniosek z działaniami
wpisującymi się w cel publiczny z zakresu sportu realizowany przez Gminę, tj.:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia;
3) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej
liczbie mieszkańców Gminy.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było:
1) działalność klubu sportowego na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje),
3) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.
Z dotacji nie mogły być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) finansowanie działalności klubu nie związanej z realizacją zadania,
2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,
3) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych (w tym kartek czerwonych)
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.
6) zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługi projektu, z którymi
zawarto umowy zlecenia, umowy cywilno-prawne,
7) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego z wyłączeniem subkonta
utworzonego na potrzeby obsługi bankowej dotacji,
8) podatków od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu
o ustawę o podatku od towarów i usług
9) zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
10) zakupu środków trwałych,
11) amortyzacji,
12) leasingu,
13) rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
14) odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
15) kosztów procesów sądowych,
16) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób
zajmujących się realizacją zadania,
19) zakupu napojów alkoholowych ,
20) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem
informacji publicznej.
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Konkursy były ogłaszane w następujących terminach:
- 1 ogłoszenie konkursu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba – Zarządzenie Nr 621/2017
z dnia 11 grudnia 2017 r.
- 1 rozstrzygnięcie konkursu Zarządzenie nr 629/2018 z dnia 5 stycznia 2018 [dotację
otrzymał MKS STAL] oraz Zarządzenie Nr 632/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. [dotację
otrzymały kluby: LKS Tarnowska Wola, LZS Jadachy].
- 2 ogłoszenie konkursu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba – Zarządzenie Nr 635/2018
z dnia 29 stycznia 2018 r.
- 2 rozstrzygnięcie Zarządzenie Nr 650/2018 z dnia 1 marca 2018 r. [dotację otrzymał klub:
LZS „Płomień” Chmielów] oraz Zarządzenie Nr 654/2018 z dnia 8 marca 2018 r. [dotację
otrzymał klub: KS Cygany].
- 3 ogłoszenie konkursu na terenie miasta Nowa Dęba – Zarządzenie Nr 658/2018
z dnia 19 marca 2018 r.
- unieważnienie 3 konkursu Zarządzeniem nr 665/2018 z dnia 22 marca 2018 r. – brak ofert.
- 4 ogłoszenie konkursu na terenie miasta Nowa Dęba – Zarządzenie Nr 666/2018
z dnia 22 marca 2018 r.
- 4 rozstrzygnięcie Zarządzenie Nr 693/2018 z dnia 4 maja 2018 r. [dotację otrzymał klub:
Klub Piłki Siatkowej].
- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z MKS STAL dnia 28 czerwca 2018 r.
- 5 ogłoszenie konkursu na terenie miasta Nowa Dęba – Zarządzenie Nr 743/2018
z dnia 2 lipca 2018 r.
- 5 rozstrzygnięcie Zarządzenie Nr 765/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. [dotację otrzymał klub:
MKS STAL]
W roku 2018 przyznane zostały następujące kwoty dotacji:
I.MKS STAL
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba
w 2018 r.”
Łączny koszt projektu z oferty – 264 780,00 zł
Dotacja – 230 000,00 zł
Finansowy wkład własny – 6 700,00 zł
Pozafinansowy wkład własny – 28 080,00 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy 9/4/11
Liczba zawodników - 245
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Na wniosek MKS STAL 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę rozwiązującą
Umowę zawartą 5 stycznia 2018. Rozliczona została I-transza dotacji w wysokości
134 500,00 zł
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji 134 501,21 zł
Finansowy wkład własny – 1 200,65 zł
Pozafinansowy wkład własny – 19 140,00 zł
Odsetki bankowe
- 1,21 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.
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 w I-części zostało zrealizowane w całości, zakładane cele i rezultaty zostały
osiągnięte.
Piłka nożna
- drużyna seniorów – zajęcia treningowe prowadzone były przez trenera Daniela
Młynarczyka. W okresie od stycznia do maja przeprowadzono 70 jednostek
treningowych po 90 minut. Brało w nich udział 15-24 zawodników. Drużyna brała
udział w rozgrywkach V ligi okręgowej PZPN. Zgodnie z terminarzem rozgrywek
rozegrano 17 kolejek rundy Ligi Okręgowej. Na koniec sezonu wiosennego drużyna
zajmowała 8 miejsce w tabeli. Ponadto drużyna rozegrała 8 meczów sparingowych.
- drużyna juniorów starszych po rozegraniu wszystkich kolejek rundy rewanżowej
wiosennej zajęła 5 miejsce w tabeli I ligi podkarpackiej juniorów. Drużyna prowadzona
jest przez trenera Andrzeja Majdańskiego. Od stycznia do maja przeprowadzono ponad
60 jednostek treningowych po 90 min., a średnia frekwencja to 16-24 zawodników.
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- drużyna juniorów młodszych po sezonie wiosennym zajmowała 1 miejsce w I lidze
okręgowej. Trenerem był Dariusz Karnat. Od stycznia do maja przeprowadzono ponad
50 jednostek treningowych po 90 min., a średnia frekwencja to 16-22 zawodników.
Zespół brał udział w rozgrywkach I Ligi Podokręgu Stalowa Wola.
W roku 2018 rozegrali 11 meczy ligowych oraz 6 sparingów.
- trampkarze starsi – zajęcia prowadzone były przez trenera Andrzeja Majdańskiego.
Od stycznia do maja przeprowadzono ponad 50 jednostek treningowych po 90 min., a
średnia frekwencja to 17-20 zawodników. Drużyna brała udział e rozgrywkach I Ligi
Podokręgu Stalowa Wola i zajęła 3 miejsce w tabeli. Zespół trampkarzy rozegrał 11
kolejki ligowe, 4 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
Podkarpacia – Deichmann Liga. Od stycznia do maja przeprowadzono ponad 80
jednostek treningowych po 90 min., a średnia frekwencja ok. 20 zawodników. Zespół
rozegrał 24 kolejki ligowe, 5 gier kontrolnych oraz brał udział w 4 turniejach.
- Orlik – zajęcia prowadzone były przez instruktora Arkadiusza Tereszkiewicza
w dwóch grupach. Od stycznia do grudnia przeprowadzono ponad 80 jednostek
treningowych po 90 min., w których brało udział ok. 30 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 minionego półrocza było wicemistrzostwo Polski w biegach
górskich juniorek na dystansie 4 km w Ustrzykach Dolnych zdobyte przez Sylwię
Bąbę. Mistrzami województwa juniorów na 400 m został Dawid Jachyra, a w biegu
110m przez płotki Rafał Czachor. Kadrę wojewódzką młodzików i juniorów
reprezentowało aż 6 zawodników MKS STAL.
W 2018 trenerzy Julina Zięba i Dariusz Żak przeprowadzili ponad 180 jednostek
treningowych, w których uczestniczyło łącznie 50 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
– 3 osoby, czwarta – 3 osoby i piąta – 4 osoby. Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej
stawali na podium łącznie ok. 20 razy.
Badminton
W roku 2018 zawodnicy sekcji utrzymali pozycję w ekstraklasie. Drużyna zajęła
15 miejsce w Eksraklasie. W startach indywidualnych i drużynowych na zawodach
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rangi Mistrzostw Polski od kategorii młodzika do weterana wywalczono 2 medale:
1-srebrny i 1- brązowy. Największym sukcesem sekcji są medale zdobyte przez Jakuba
Suszyńskiego na Mistrzostwach Polski Juniorów w Tarnowie –brązowy medal w grze
podwójnej na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów młodszych Polish
u17 srebrny medal w grze mieszanej. Zajęcia treningowe prowadzone były przez
trenerów: Adama Bunio oraz Mateusza Czachora. Przeprowadzili ponad 120 jednostek
treningowych po 120 minut, w których brało udział 16-18 zawodników i zawodniczek.
Posiadane klasy sportowe: klasa mistrzowska – 1 osoba, pierwsza- 2 osoby, druga –
4 osoby, trzecia – 5 osób.
2 lipca ogłoszono ponownie konkurs na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie miasta Nowa Dęba w 2018 roku i klub MKS STAL uzyskał dotację
w wysokości 115 500 zł.
Łączny koszt projektu z oferty – 130 540,00 zł
Dotacja – 115 500,00 zł
Finansowy wkład własny – 1 000,00 zł
Pozafinansowy wkład własny – 14 040,00 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy 9/4/11
Liczba zawodników - 245
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji 115 501,15 zł
Finansowy wkład własny – 13 277,07 zł
Pozafinansowy wkład własny – 14 040,00 zł
Odsetki bankowe
- 1,15 zł
Zwrot dotacji
- 0zł
Odsetki podatkowe
- 0 zł
Piłka nożna
- drużyna seniorów po rozegraniu 17 meczów rundy jesiennej zajęła 10 miejsce w tabeli
V ligi okręgowej. Przeprowadzono 60 jednostek treningowych, rozegrano 17 kolejek
ligowych. Zespół dotarł do półfinału Pucharu Polski na szczeblu PZPN Stalowa Wola.
- drużyna juniorów starszych po rozegraniu rundy jesiennej zajęła 4 miejsce w tabeli
I ligi podkarpackiej juniorów. Przeprowadzono 60 jednostek treningowych, rozegrano
16 kolejek ligowych i 5 sparingów;
- drużyna juniorów młodszych po sezonie jesiennym zajmowała 1 miejsce w I lidze
okręgowej. W sezonie jesiennym przeprowadzono ponad 60 jednostek treningowych,
rozegrano 12 meczów ligowych oraz 6 sparingów.
- trampkarze starsi –przeprowadzono ponad 60 jednostek treningowych Drużyna brała
udział e rozgrywkach I Ligi Podokręgu Stalowa Wola. Zespół trampkarzy rozegrał
10 kolejki ligowe, 4 sparingów oraz wystąpił w 4 turniejach piłkarskich.
- trampkarze młodsi, żaki oraz orlik brała udział w rozgrywkach Podokręgu Stalowa
Wola oraz Mistrzostwach Podkarpacia – Deichmann Liga. Przeprowadzono ponad 120
jednostek treningowych. Zespół rozegrał 10 kolejki ligowe, 3 gry kontrolne oraz brał
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udział w 6 turniejach. Orlik –przeprowadzono ponad 80 jednostek treningowych
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 minionego półrocza było 5 miejsce na Mistrzostwach Polski
w biegach górskich, mistrzostwo województwa dzieci starszych w biegach na 600 m
i skoku w dal. Trenerzy przeprowadzili ponad 150 jednostek treningowych. 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.
Badminton
W roku 2018 zawodnicy sekcji utrzymali pozycję w ekstraklasie. Drużyna zajęła
13 miejsce w Eksraklasie. W startach indywidualnych i drużynowych na zawodach
rangi Mistrzostw Polski od kategorii młodzika do weterana wywalczono 1 medal
brązowy oraz 2 miejsca punktowane w Mistrzostwach Polski Juniorów.
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II.
Klub Piłki Siatkowej
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa
Dęba w 2018 roku”.
Łączny koszt projektu z oferty – 63 880,00 zł
Dotacja – 57 000,00 zł
Finansowy wkład własny – 880 zł
Pozafinansowy wkład własny – 6 000,00 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy 5/3/5
Liczba zawodników – 70
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji
Finansowy wkład własny
Pozafinansowy wkład własny
Odsetki bankowe
Zwrot dotacji
Odsetki podatkowe

- 56 557,98 zł
– 2 276,22 zł
– 6 000,00 zł
- 0 zł
- 442,02 zł
- 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 Podkarpackiej Lidze
młodziczek. Drużyna młodziczek po zwycięstwie ligi rejonowej awansowała do ligi finałowej
Podkarpacia.
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III. LZS Jadachy
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy
w 2018 r.”
Łączny koszt projektu z oferty – 39 320,00 zł
Dotacja – 35 000,00 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 4 320 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy= 1/3/6
Liczba zawodników – 41
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji
Finansowy wkład własny
Pozafinansowy wkład własny
Odsetki bankowe
Zwrot dotacji
Odsetki podatkowe

- 34 999,87 zł
– 0,07 zł
– 4 320 zł
- 0zł
- 0,13 zł
- 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 A.
Drużyna grała w klasie A. Prowadzono też zajęcia dla dzieci i młodzieży.
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IV.LZS „Płomień” Chmielów
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów
w 2018 roku”.
Łączny koszt projektu z oferty – 34 850,00 zł
Dotacja – 29 000,00 zł
Finansowy wkład własny – 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 5 850,00 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy= 1/4/5
Liczba zawodników – 45
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji
Finansowy wkład własny
Pozafinansowy wkład własny
Odsetki bankowe
Zwrot dotacji
Odsetki podatkowe

- 28 969,17 zł
- 0 zł
- 5 850,00 zł
- 0 zł
- 31,12 zł
- 0,29 zł

Celem zadania publicznego było stworzenie możliwości młodzieży i dorosłym udziału
w treningach i rozgrywkach sportowych, w których bierze udział LZS Chmielów (osiąganie
wyższych wyników poprzez zawodników LZS Chmielów). Projekt również ma na celu
pozyskiwanie młodych ludzi nie będących członkami klubu do większej aktywności ruchowej
(poprzez udział w treningach), którzy często z braku zajęcia uciekają się do nadużywania
różnych używek. Przyciągnięcie większej liczby kibiców na rozgrywane mecze piłkarskie.
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.
V. Klub Sportowy Cygany
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany
w 2018 r.”
Łączny koszt projektu z oferty – 41 480,00 zł
Dotacja
– 29 000,00 zł
Finansowy wkład własny
– 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 12 480 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy= 1/1/12
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Liczba zawodników - 53
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji
Finansowy wkład własny
Pozafinansowy wkład własny
Odsetki bankowe
Zwrot dotacji
Odsetki podatkowe

- 29 000,00 zł
– 0 zł
– 12 480 zł
- 0 zł
- 0 zł
- 0 zł

Głównymi celami projektu były:
1. Polepszenie warunków uprawiania sportu dla 54 zawodników KS Cygany
(zapewnienie bezpieczeństwa, opieki medycznej i porządkowej, transportu
i wyżywienia), zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia treningów,
zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zapewnienie właściwego sprzętu
do treningów i zawodów).
2. Właściwe organizowanie zawodów piłkarskich.
3. Osiąganie wyższych wyników sportowych
4. Zwiększenie kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego (Organizowanie
wszechstronnych treningów i zajęć sportowych, zwiększenie zainteresowania sportem
i promowanie aktywnego stylu życia poprzez propagowanie innych dyscyplin
sportowych tj. piłka siatkowa, tenis stołowy).
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.
VIII. LKS Tarnowska Wola
– „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska
Wola, Rozalin, Alfredówka i Buda Stalowska w 2018 roku”.
Łączny koszt projektu z oferty – 29 000 zł
Dotacja
– 29 000,00 zł
Finansowy wkład własny
– 0 zł
Pozafinansowy wkład własny – 4 420,00 zł
Liczba osób realizujących zadanie: trenerów/zatrudnionych/wolontariuszy= 1/4/3
Liczba zawodników - 43
Rozliczenie:
Kwota rozliczona z dotacji
Finansowy wkład własny
Pozafinansowy wkład własny
Odsetki bankowe
Zwrot dotacji

- 29 000,31 zł
- 150,32 zł
- 4 420,00 zł
- 0,31 zł
- 0 zł
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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).
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.
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Tabela - Szczegółowe rozlicznie końcowe dotacji na sport

LZS Jadachy

LKS T.Wola

LZS Chmielów

KS Cygany

KPS

MKS STAL

Razem

35 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

57 000,00

250 000,00

429 000,00

34 999,87

29 000,31

29 000,00

28 969,17

56 557,98

250 002,36

428 529,69

4 320,00

4 420,00

12 480,00

5 850,00

6 000,00

33 180,00

66 250,00

0,07

150,32

0

0

2 276,22

2 200,65

4 627,26

Odsetki
bankowe/podatkowe

0/ 0

0,31/ 0

0/ 0

0/ 0,29

0/ 0

2,36/ 0

2,67/ 0,29

Zwrot dotacji

0,13

0

0

31,12

442,02

0

473,27

1/ 3/ 6

1/ 4/ 3

1/ 1/ 12

1/ 4/ 5

5/ 3/ 5

9/ 4/ 11

18/ 19/ 42

41

43

53

45

70

245

497

kwota przyznana

kwota dotacji rozliczona
wkład własny
pozafinansowy
wkład własny finansowy

Liczba osób
realizujących zadanie=
trenerów/zatrudnionych/
wolontariuszy
liczba zawodników
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