
SPRAWOZDANIE

Z REALIZACII PROGRAMU WyPÓŁPRACY Z uRGANIZACJAMI

PoZARZĄDoryYMI ZA RoK 2012

1. CELE I zuDANA ZAPI}INOWANE

Wszystkie organizacje pozarządowe' kt re otrzymaĘ dotacje, cele i zadaria określone w

ofercie zostały zrealizowane.

2. SRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA KEALIzuCJE zuDANA

og łem orgarizacje pozarządowe przeznaczyły na realizację zada w kwocie: 130 000 zł

(dotacje).

3. LICZBA oGŁoSZoNYCH K)NKURS)W

ogłoszony został 1 konkurs, dla 8 klub w sportowych.

4. LICZBA )FERT ZŁ)Z)NYCH W P)SZCZEG)LNYCH K)NKURSACH

ZłoŻono po l ofercie na działaLnośÓ statutowąw 8 klubach sportowych (razem 8 ofert).

5. ROZSTRZYGNIECIA KONKURSOW

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 8 ofert.

6. LICZBA P)DPISANYCĘ UM}W Z )RAGANIzuCJAMI P)zuRZAD}łI/YMI

Podpisano 8 um w.

7. SPOSOB WYKONANU zuDANU PUBLICZNEGO

Ręalizowano zadartie w 8 klubach sportowych, odpowiedzialność za rłealizowane zadarlta

były po stronie Zarząd w Klub w. Generalnie zadaria realizowane były poptzez udział

w parlstwo}Yym systemie rozgrywek w poszczeg lnych grupach: orlicy, rrtłodzicy,

trampkarze, juniorzy, seniorzy, w piłce nożnej araz w lekkoatleĘce.

8. ROZLICZENIE SRODKOW PTJBLICZNYCH NA REALIzuCJE zuDAN

Wszystkie 8 klub w sportowych złoĘło w terminie Sprawozdania koricowe w wyniku

weryfikacji formalno - merytorycnrcj nie stwierdzono uchybieri.

9. SRODKI PRZYPISANYCH DO ZWROTU

Nie stwierdzono zwrot w dotacji.



] 0. WSP )ŁPRACA NIEFANANS)WA

wsparcie i pomoc merytorycmraprTy opracowaniu ofert,

pozyskiwanie inforrracj i odno śnie ko s zt w funkcj onowania klub w,

pomoc merytory czna prry opracowaniu koricowych sprawo zdan,

organizowanie zebta z działaczaml sportowymi.

t t. rnunuoŚct l pnonrcuy vAP}TKANE W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA

Nie stwięrdzono.

12. EFEKTY REALIzuCJI PROGRAMU

objęcie dzieci,młodzieĘ orazdorosĘchprogramem szkoleniapiłkarskiego oraz

w lekkoatletyce,

uzyskanie w LA - czołowych miejsc w spartakiadach Młodziezy Wiejskiej,

w woj. opolskim,

pozranie przepis w piłki nożnej,

re socj ali zacia poprz;ez sPort,

or gantzasia cz:rstJ wolnego,

dbałość o obiekty sportowe' unowocześnienie bazy sportowej,

szkolenia dla trener w i instruktor w zobszaru piłki noanej oraz lekkoatleryki.
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