
Sprawozdanie W6jta Gminy Starcza
z realtzacji Programu Wspolpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie w 2019r.

Na podstawie rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Starcza z Organizacjami
Pozarzqdowymi w 2019r., zatwierdzonego Uchwalq Nr 205.)fiX1.2018 Rady Gminy
Starcza z dnia 19 pa2dziernika 2018r. ogloszony zostal 14 grudnia 2018r. otwarty konkurs
na realizaqq zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
lizycznq i sportu w 2019 r. popzez:

1) uczestnictwo zawodnik6w z klubu sportowego w rozgrywkach sportowych,
turniejach, olimpiadach, zawodach (pitka noZna), .

2) szkoleniach o dyscyplinie piNka no2na,
3) organizowanie imprez i zawod6w sportowych na terenie gminy,
4) utzymanie i przygotowanie bazy sportowej
Na w/w zadania przeznaczono w budzecie gminy 90 tys. zl.
W wyznaczonym terminie wptyngla 1 oferta. Powolana przeze mnie Zarzqdzeniem

Nr 2.2019 z dn. 07.01.2019r. Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert iprzedstawila
protokof rozstrzygniqcia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. w Gminie Starcza.
Zazqdzenie Nr 5.2019 o rozstrzygniqciu konkursu wydalem 11.01 .2019r.

14 stycznia 2019r. podpisalem umowe na realizaqg zadania publicznego
"Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. w Gminie Starcza"
z Gminnym Klubem Sportowym Czarni Starcza z siedzibq w Starczy.

Pzekazana dotacja na realizacjg tego zadania wyniosla 90 tys. zl.
30 stycznia 2020r. GKS Czarni Starcza zlo?yl sprawozdanie koncowe

z wykonania zadania i rozliczenia dotacji, kt6rq wykorzystano w calo6ci.
Poszczeg6lne dzialania Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza w zakresie

real izowa nego zad a n ia p ubl icznego przed stawio no w w/w sprawozd a niu.
W rozgrywkach organizowanych ptzez OZPN w Czgstochowie braty udzial

nastgpujqce sekcje klubu: zaki, orliki, trampkarze i seniorzy. Niespodziankg sprawila
dru2yna 2ak6w, kt6ra w sezonie wiosennym zajqla pienrusze miejsce. Druzyna orlik6w
uplasowala siQ na si6dmym miejscu. Druzyna senior6w walczyla o awans do ligi
okrqgowej, zajmujqc po rundzie jesiennej drugie miejsce w grupie.

Zorganizowano imprezy i zawody sportowe:
- Halowy Turniej Pitki Noznej o Puchar W6jta Gminy Starcza , tj. mistrzostwa solectw
w formie ligi

- turniej pilki noZnej w kategorii Orlikow na boisku trawiastym
Dbano o bazg sportowq poprzez'. porzqdkowanie terenu, nawo2enie i koszenie boiska

oraz prace porzqdkowe w budynku zaplecza boiska sportowego.

Poza wspolpracq finansowq z organizagami pozarzqdovvymi w 2019 roku podejmowano
r6wniez wspolpracq pozafinansowE. Wsp6lpraca z organizacjami dotyczy zadan
zwiqzanych z ochronq Srodowiska, kulturq, poprawq warunk6w bezpieczefstwa. W tym
zakresie wspolpraca odbywa siq z takimi organizacjami i stowarzyszeniami jak: Gminne
Kolo Gospodyh Wiejskich, Gminne Kofo Wqdkarskie, Stowazyszenie ,,Ekologiczna
Starcza" i Gminne Kolo Emerytow, Rencist6w i lnwalid6w.

Starcza. dnia 24.04.2020r.


