
Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Czajków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Program współpracy Gminy  Czajków z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi
uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2019,
został  przyjęty  przez  Radę  Gminy  w  Czajkowie  uchwałą  Nr  XXXIV/209/18  w  dniu
12 października 2018 roku.

W  ramach  realizacji  programu  współpracy  Gminy  Czajków  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2019 roku ogłoszono jeden  otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji
z budżetu  Gminy  Czajków  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  rozwoju  sportu
w 2019 roku.

W konkursie  tym złożono  trzy  oferty  i  zawarto  trzy umowy  na  realizację  zadań
publicznych w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia.

1. Umowa na realizację zadania pod nazwą  „Być jak Lewandowski” -  szkolenie dzieci
w zakresie  piłki  nożnej  w kategorii  wiekowej  Żak,  Orlik  i  Młodzik została  zwarta
z Ludowym  Uczniowskim Klubem Sportowym „Maraton” przy Szkole Podstawowej
w Czajkowie, w dniu 21 lutego 2019 roku w Czajkowie. Dotacja na ten cel w kwocie
8.635,00 zł. została przekazana w dwóch transzach.
Zgodnie  ze  sprawozdaniem  końcowym  wydatki  Ludowego  Uczniowskiego  Klubu
Sportowego  „Maraton”  przy  Szkole  Podstawowej  w  Czajkowie zostały  wykonane
w łącznej kwocie 14.035,00 zł 
Wykorzystana  dotacja  z  budżetu  gminy  wynosiła  8.635,00 zł.  Udział  środków
własnych Klubu w realizacji zadania wynosił  5.400 zł.

2. Umowa  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Udział  w  ogólnopolskich  zawodach
Kickboxingu” została zwarta ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Czajków
w dniu 21 lutego 2019 roku w Czajkowie.  Dotacja na ten cel w kwocie 4.835,- zł.
została przekazana w jednej transzy.
Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym wydatki  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Gminy Czajków zostały wykonane w łącznej kwocie 5.398,02 zł.
Wykorzystana dotacja z budżetu gminy wynosiła 4.735,00 zł. W umownym terminie
dokonano  zwrotu  niewykorzystanej  dotacji  w  kwocie  100,00  zł.  Udział  środków
własnych Stowarzyszenia w realizacji zadania wynosił  663,02 zł.

3. Umowa na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w zakresie piłki nożnej” została zwarta z Ludowym Zespołem Sportowym w Czajkowie
w dniu 21 lutego 2019 roku w Czajkowie. Dotacja na ten cel w kwocie 39.430,00 zł.
została przekazana w trzech transzach. 
Całkowita  wartość  zadania  według  kosztorysu  wynosiła  43.060,00  zł,  ponieważ
Ludowy Zespół Sportowy zadeklarował udział własny w realizacji zadania w kwocie
3.630,00 zł.
Zgodnie  ze  sprawozdaniem  końcowym  wydatki  Ludowego  Zespołu  Sportowego
zostały wykonane w łącznej kwocie 43.536,04 zł 
Wykorzystana  dotacja  z  budżetu  gminy  wynosiła  39.430,00 zł.  Udział  środków
własnych Ludowego Zespołu Sportowego w realizacji zadania wynosił 4.106,04 zł.



Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie
wychowania przedszkolnego. W konkursie tym złożono jedną ofertę i w dniu 2 stycznia 2019
roku  została  podpisana  umowa  ze  Stowarzyszeniem  „Razem  dla  Czajkowa”  o  wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz przekazana dotacja
w kwocie 84.250,00 zł.

Po  korekcie  naliczenia  podstawowej  kwoty  dotacji,  zgodnie  ze  sprawozdaniem
końcowym,  wydatki  Stowarzyszenia  „Razem dla  Czajkowa” zostały  wykonane  w kwocie
86.066.00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35.075,00 zł.

Z budżetu gminy zostały również udzielone dotacje dla:
1. OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZAJKOWIE w kwocie 7.377,35 zł  na

dofinansowanie zakupu hełmów i wymianę bramy garażowej z przeszkleniem. 
2. OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIELCUCHACH w kwocie 4.500,00 zł, na

dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego i zbiornika wodnego.
3. OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MUCHACH w kwocie  48.388,60 zł,  na

dofinansowanie zakupu samochodu Peugeot oraz zakupu ubrań specjalnych Nomex.

Czajków, dnia: 24 marca 2020 r.       
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