SPRAWOZDANIE KONCOWE

z wykonania zadania publicznego

I. RoZwÓJ SPORTU DZIF'CI,MiŁDDZIEŻY
I DORoSŁYCH, SZKoLENIE I UDZIAŁ
w ROZGRYWKACH PIŁKI NoZNEJ
II. ZARZĄDZANIE

MIEJSKIMI oBIEKTAMI

I URZĄDZENIAMI sPoRTowYMI

SŁUZĄCYMI

REALIZA C JI ZAD ANIA PUBLICZNEGO
od 18-01-2010
do 31-12-2010
składana
na podstawieprzepisówdziałuII
rozdziału2ustawyz dnia 24 kwietnia2003r.

pożytkupublicznegoi wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873,z póżn.zm.)
o działalnośó
w określonego
w umowienr 1 zawartejw dniu 18.01.2010
r.
pomiędzy
Gminą Zwoleń z siedzibąw Zwoleniu reprezentowanąprzez P. BogusławęJaworską Burmistrz Zwolenia
a
Miejskim K|ubemSportowym,.Zwolenianka''
Zwo|eń

Data złożenia
sprawozdania:do 31-01-2011r.

CzęśóI. Sprawozdaniemerytoryczne
1.

Czy zaMadanecele i renl|tatyzostałyosiągniętew wymiarzeokreślonym
w ofercie?
Jeślinie - d|aczeso?
Tak - zakładanerezu|taĘ zostaĘ osiągnięte.

2. opis wykonaniazadaniaz wyszczególnieniemdziałańpartnerówi podwykonawców.
Wykonaniezadaniaw szczególnościpolegałona:
1. Rozwoju sportudzieci, młodzieży
i dorosłych,
szkoleniui udziałw rozgrywkach
piłkinożnej.
2. Zarządzaniumiejskimi obiektamii urządzeniamisportowymi służącymido
rcalizacji zadaniapublicznego.
3. Zwiększono liczbę trenerów i zawodników druizynmLodzieżowychw celu
ptzygotowaniazapleczado gry w wyższychklasachrozgry'vlkowych.
4. Poprawionostandardobiektówsportowychi ich zap|ecza.

3. Liczboweokreślenie
skali działan,zrealizowanychw ramachzadania(na|eżyuŻyćtych
samychmiar,które byłyzapisanew ofercierealizacjizadania,w częściII pkt 5)
W 2010roku klub prowadziłrozgrywkiligowei szkoleniesportowepięciu drury'rpiłki
noŻnejw różnychkategoriachwiekowych.Są to:
. seniorzy(ok..25 osób). grali w IV lidze mazowieckiej(południe)
- juniorzy (ok..20 osób)_grali w Radomskiej Lidze Juniorów
- trampkarzestarsi(ok..30 osób)_grali w RadomskiejLidze TrampkarzyStarszych
- tranpkarzemtodsi(ok..30 osób)_grali w RadomskiejLidze TrampkarzyMłodszych
- żacy(ok..25 osób) _ grali w RadomskiejLidze Zaków
W okresierozgrywekw sezonach2009/2010
i 20|012011(wiosnai iesień2010
roku)drużynyMKS ..ZwoleniaŃa..brałyudzialw sumiew 88 meczachligowych.W rym
seniorzyw 30 meczach,juniorzy w 16 meczach,trampkarzestarsiw 17 meczach,
trampkarzemłodsiw 74 meczach,a iacy w 11 meczach. DrurŻyna
seniorówgratarównież
w 16meczachsparingowych.Dodatkowodrużynaseniorówbrataudziałw 4 meczach
w rozgrywkachpucharowych.
Treningiw drużyrachmłodzieżowych
odbywająsię 2 razy w tygodniui oprócz
tegozwykle raz w tygodniuw czasierozgrywekligowychodbywasię mecz.Jeżelinie ma
meczuligowego'wtedytfenerzyorganizująmecz sparingowylub odbywajątrening.
Treningidruzynyseniorówodbywająsię trzy razy w tygodniui optócz tegoruz
w tygodniumecz |igowy. Roczniki młodsze,tj. żacyi trampkarzebrali udział
w 12tumiejachhalowychpiłkinożnej,gdziezajmowaliczołowemiejsca.
Na dzień 31'12.2010byłozatrudnionych4 trenerówpiłkinożnej(instruktorów)ijeden
pracownikadministracyj
ny.

II. Sprawozdaniez rrykonania wydatków
Część
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp
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okresrealizacjizadania

Poprzednieokesy
sprawozdawcze
(narastająco)ł

z tego z
KOSzt z Lęgo
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240.000,00

3J6,07

x

x

x

240.336,07 240.000,00

336,07

240.336,07 240.000,00

336,0?

x

x

x

240,336,07 240.000,00

JJ6,07

240336,07

2. Rozliczenie ze względu na źródłofinansowania
zródłofinansowania

całość
zadania(zgodniez
umową)

z)
Koszty pokrytez dotacji

240.000

Poptz€ d nie okesy
sprawozdawcze
(narastająco)*

%

99,86%

zł

%

x

x

Bieżącyokes
sptawozdawczy- w przypadku
sprawozdaniakońcowego- fa
oktesrealizacjizadania

zł

240.000

oń

99,86%

Kosztypokrt'te

'inansowych środków
własnych,środkÓ\łz
innych źródełoraz wplat i
opłatadresatów*
(z tegowpłatyi opłaty
adtesatówzadania
zl

ogólem

336,07 0,14%

240.336,07 100%

336,07

x

x

0,14%

240.336,07100%

3. Zestawieniefaktur (rachunków)3
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Załączniknr I

Data

Nazwawydatku Kwota (zł)

2 0 1l - 0 1 - 3 1

240.336,07

Z tegozp
środków
pochodzących
z dotacji (zł)
240.000,00

CzęśćIII. Dodatkoweinformacje
Brak
Za|ączniki:
1' Rozliczenie szczegółowefinansowo- rzeczowe dotacji na dofinansowanierea|izacji zadń
z zakresukultury fizycznejudzielonejw 2010 roku.
2. Rozliczenie uwzględniającerodzaj kosaów dotacji na dofinansowanierca|izacji zadń z
zakresukulturyfizycznejudzielonejw 2010roku.
oświadczam(-my),że:,
l) od datyzawarciaumowynie zmieniłsię statusprawnyorganizacji
p ozarządowej*/podmiotu*/jednostkiorganizacyjnej,
2) wszystkie podanew niniejszym sprawozdaniuinformacjesą zgodnez aktualnym stanem
prawtym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy,usługiroboty budow|anęza środkifinansoweuzyskanew ramach
umowy zostałydokonane zgodniez ptzepisamiustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówieńpublicmych (Dz. U' Nr 19,poz. |77, z późn'zm)
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniufaktur (rachunków)zostałyfaktycznie
poniesione.
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Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

*Niepotrzebne
skreślić.
POUCZENIE
Sprawozdaniaskładasię osobiście|ub nadsyłapoleconą w przewidzianym w umowie
terminiena adresorganuzlecającego.
1) Sprawozdanieczęściowe
i końcowesporządzaÓnaleiy w okresachokeślonychw umowie.
2) opis musi zawierać szczegół.owąinformację o zrea|izowanychdziataniach zgodnie z ich
układem zawartym w ofercie. która była podstawąprzygotowaniaumowy. W opisie
koniecznejest uwzględnieniewszystkichplanowanychdziałań,zakres,w jakim zostałyone
zrea|izowane,
i wyjaśnienie
ewentualnychodstępstww ich realizacji,zarówno w odniesieniu
realizacji.
do ich zakesu,jaki harmonogramu
3)Do sprawozdaniazałączyćnależy spis wszystkich faktur (rachrrnków),które opłacone
zostaĘ w całości
lub w częścize środkówpochodzącychz dotacji.Spis zawieraópowinien:
nr faktury(rachunku),datęjej wystawienia,wysokość
wydatkowanejkwotyj wskazanie,
w jakiej częścizostałapokrytaz dotacji'oraz rodzajto warulub zakupionejusługi.Kazda
z faktur(rachunków)powinnabyć opatrzonana odwrociepieczęciąorganizacji */podmiotu*/
jednostki organizacyjnej*oraz zauńeraÓsporządzonyw sposób trwały opis zawierający
informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została po|<rytaoraz jakie było
przeznaczeniezakupionych towarów' usług lub innego rodzaju opłaconejnależności.
Informacjata powinna byó podpisanaprzez osobę odpowiedzialnąZa sprawy dotyczące
roz|iczęńfi nansowychorganizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur
(rachunków) dokumentującychpokrycie kosztów ze środkówZ|eceniobiorcy.
W związku z Ęm Z|eceniodawca może rozszerzyó tabe|ę ,,Zestawienie faktur
rachunków)'' - punkt 11.3 - poprzez dodanie ko|umny ,,z togo finansowanych ze
środkóww|asnych''.
Do sprawozdani
a nie załączasięfaktur(rachunków),które należyprzechowywaózgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniaó podczas przeprowadzanych cz}'nności
kontrolnych.
Do niniejszegosprawozdaniazałączyćnależydodatkowemateriałymogącedokumentować
działańafaktycznepodjęteprzy rea|izac1i
zadania(np.listy uczestnikówprojektu,publikacje
wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji)' jak również
dokumentować
koniecznedziałaniaprawne(kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia
postępowania
odpowiedniego
w ramachzamówieńpublicznych)'
5

