
Sprawozdanie W6jta Gminy Starcza
z realizacji Programu Wsp6lpracy zOrganizacjami Pozarzqdowymi oraz
z podmiotamiwymienionymiw art.3 ust.3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku

publicznego i o wolontariacie w 2020r.

Na podstawie rocznego Programu Wsp6tpracy Gminy Starcza z Organizacjami
Pozazqdovvymi w 2020r., zatwibrdzonego Uchwalq Nr 80.X1.2019 Rady Gminy
Starcza z dnia 27 listopada 2019r. ogloszony zostaN 17 grudnia 2019r. otwarty konkurs na
realizacjg zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2020 r. poprzez:

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

2) szkoleniach o dyscyplinie pilka noZna,
3) organizowanie imprez izawod6w sportowych na terenie gminy,
4) utzymanie i pzygotowanie bazy sportowej
Na w/w zadania pzeznaczono w budZecie gminy 90 tys. zl.
W v,ryznaczonym terminie wptyngta 1 oferta. Powolana przeze mnie Zarzqdzeniem

Nr 1.2020 z dn. 07.01.2020r. Komisja Konkursowa dokonaNa oceny ofert i pzedstawila
protok6l rozstzygnigcia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznq i sportu w 2020r. w Gminie Starcza.
Zazqdzenie Nr 4.2020 o rozstzygniqciu konkursu wydalem 13.01 .2020r.

14 stycznia 2020r. podpisalem umowg na realizaqq zadania publicznego
"Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. w Gminie Starcza"
z Gminnym Klubem Sportowym Czarni Starcza z siedzibq w Starczy.

Pzekazana dotacja na realizacjq tego zadania wyniosta 90 tys. zl.
29 stycznia 2021r. GKS Czarni Starcza zNoZyl sprawozdanie koflcowe

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

real izowanbgo zad an ia publicznego przedstawiono w w/w sprawozdan i u,
W rozgrywkach organizowanych pzez OZPN w Czgstochowie braty udzial

nastgpujqce sekcje klubu: Zaki, orliki iseniorzy. Zorganizowano imprezy izawody
sportowe, w kt6rych uczestniczyli doro6li, dzieci i mlodziez z terenu gminy. Dbano o bazq
sportowq poprzez: porzqdkowanie terenu, nawozenie i koszenie boiska oraz prace
porzqdkowe w budynku zaplecza boiska sportowego.

'Poza 
wsp6lpracq finansowE z organizacjami pozazqdowymi w 2020 roku podejmowano

r6wniez wsp6tprac9 pozafinansowq. Wsp6lpraca z organizacjami dotyczy zadaft
zwiqzanych z ochronq Srodowiska, kulturE, poprawq warunk6w bezpieczeristwa. W tym
zakresie wsp6lpraca odbywa sig z takimi organizacjami i stowazyszeniami jak: Gminne
Kolo Gospodyfi Wiejskich, Gminne Kofo Wgdkarskie, Stowarzyszenie ,,Ekologiczna
Starcza" iGminne Kolo Emeryt6w, Rencist6w i lnwalid6w.

Starcza, dnia 05.03 .2021r.


