I. RoZwÓJ sPoRTU DaIECI,MŁDDZIEŻY
I DoRosŁYcH' SZKOLENIE I UDZIAŁ
W RoZGRYWKACH PIŁKI NoZNEJ
II. ZARZĄDZANIE MIEJSKIMI oBIEKTAMI
I URZĄDZENIAMI SPoRTowYMI SŁUZĄCYMI
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
od ^2-0r-2011
do 3l-12-2011
składana
na podstawieprzepisówdziałuII
rozdziałv'2 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r'
o działalność
poż}.tku
publicznegoi wolontańacie(Dz. U. Nr 96,poz. 873,z późn.zrn.)
w określonego
w umowiew .!... zawartejwaniu4,?.9,!:?a.....r.
pomiędzy
Gminą Zwo|eńz siedzibąw Zwoleniu reprezentowanąprzez P. BogusławęJaworską Burmistrz Zwolenia
a
Miejskim Klubem Spońowym',Zwolenianka'' Zwoleń

Data złożenia
sprawozdania:do 31-0l-2012r.

CzęśćI. Sprawozdaniemerytoryczne
w ofercie?
w wymiarzeokreślonym
cele i rezultatyzostaĘosiągnięte
1. Czy zakładane
Jeślinie - dlaczego?

T"k="kl"d"*

ńzultaĘ zostaĘ osiągnięte.

działańpartnerówi podwykonawców.
2. opis wykonania zadaniaz wyszczególnieniem

na:
polegało
wyk""-'t. ^a''t" * 'zczególności

szkoleniu i udziałw rozgrylvkach
1 . Rozwoju sportudzieci, młodzieizyi dorosĘch,
piłkinoźnej.
sportowymisłuzącymi do
Załządzali,l miejskimiobiektami i urządzeniami
realizacjizadaniaPublicznego'
orazutrzymaniuliczby
3 . Utrzymaniuliczby trenerówi zrviększeniuich kwalifikacji
w celu przygotowaniazapleczado gry w
zawodnikówdrużynmłodzieżowych
wyższychklasachrozgrywkowych'
zaplecza.
4. Poprawiono standardobiektów sportowychi ich

3. Liczbowe okeślenieskali działań,zrealizowanychw ramachzadania(na|eży
użyÓtych
samychmia1 które byłyzapisanew ofercierealizacjizadania,w częściII pkt 5)

W 2011roku klub prowadziłrozgrywkiligowei szkoleniespońowepięciudrużynpiłki
nożnejw różnychkategoriachwiekowych. Rozgrywkipiłkinożnejrozgrylvanesą
systemem,jesień.wiosna'',tzn.,żejesieniąrozpoczynająsię nowerozgrytvkii wtedy
zasadyrozgrywekulegajązwykle większym1ubmniejszym zmianom.W nowymsezonię
(2011l20t2) organizacjagrupmłodzieżowych
uległazmianie.
Na koniecsezonu2010/2011
rokubyłyto:
seniorzy(ok. 25 osób). grali w IV lidzę mazowieckiej(południe)
juniorzy (ok.20 osób| grali w RadomskiejLidze Juniorów
trampkarzestarsi(ok.25 osób)_grali w RadomskiejLidze TrampkarzyStarszych
trampkarzemłodsi(ok. 25 osób| grali w RadomskiejLidze TrampkarzyMłodszych
Żacy(ok' 25 osób)_ graliw Radomskiej
Lidze Zaków
W sezonię2011/2012
na koniec2011rokubyłyto:
seniorzy(ok.20 osób) - grali w IV lidzę mazowieckiej(południe)w sezonie201'0/20II
i w lidzeokręgowej
w sezonief01ll201f
juniorzy młodsiU-17 (ok. 20 osób)_ grali w MazowieckiejLidze JuniorówMłodszychU1'7
trampkarzeU-15 (ok.20 osób)_ grali w RadomskiejLidze TrampkarzyU-1'5
młodzicyU-13 (ok. 30 osób) _ grali w RadomskiejLidze MłodzikówU-13
żacy(ok. 40 osób)_ szkoleniesportov/e,
tj. treningii przygotowywaniedo gry
w Radomskiej Lidze Zaków
Treningiw dru:z1nach
młodzieŻowych
odbywająsię 2 razy w tygodntui oprócz tego
zwykleraz w tygodniuw czasierozgrywekligowychodby.wasię mecz.Jęże1i
nię ma
meczuligowego,wtedytrenerzyorganizująmeczsparingowylub odbylvajątrening.
Treningidrużynyseniorówodbywająsię trzy razy w tygodniui oprócz tegoraz w tygodniu
mecz ligowy.Roczniki młodsze,tj. żacy,trampkarzei juniorzy brali udziałw turniejach
halowychpiłkinożnej,gdzie zajmowaliczołowemiejsca.
Na dzień 3I,\2.2011'byłozatrudnionych4 trenerówpiłkinożnej(instruktorów).
W zajęciachsportowychbrałoudziałok. 130osób (dorosłych,
dztecii młodzieŻy)'
W okresierozgr1wekw sezonach2010l20II i201112012(wiosnaijesień 2011roku)
drużynyMKS ,,Zwolenianka''braŁyldzia1w sumiew 87 meczach1igowych.W tyn
seniorzyw 32 meczach,juniorzy w 6 meczach,juniorzy młodsiU.17 w 13 meczach,
trampkarzestarsiw 9 meczach,trampkarzeU.15 w 10 meczach,młodzicyU-13 w 9
meczach,a żacyw 8 męczach.Dodatkowodruiyna seniorówbrałaudziałw rozgrywkach
pucharowych.
Mecze druŻvnv seniorów

e ok. 150_ 200 osób.

CzęśćII. Sprawozdaniez wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względuna rodzaj kosztów (w z|)
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2. Roz|iczenie ze względu na źródłofinansowania

Żródłof]nansowania

całość
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umową)

Koszty pokrytez dolacji
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Uwagi mogącemieć znaczenieprzy ocenierealizacjibudżeru:

3. Zestawienie faktur (rachunków)3
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

I

Rozliczenie
ftnansowo-tzeczowe

Numer
pozycji
kosforysu

CzęśćIII. Dodatkowe informacje
Brak
Załącznikiz

Data

201l-01-31

Nazwa wydatku Kwota (zł)

173500

środków
pochodzących
z dotacji (zł)

173000

1. Rozliczenieszczegółowefinansowo_ rzeczowedotacjina dofinansowanie
rea|izaĄizadail
z zakresuku1turyftzycznej udzielonej w 2011 roku.
2. Rozliczenieuwzględniające
rodzajkosfów dotacjina dofinansowanie
realizacji zadańz
zakesu kultury ftzycznej udzielonej w 2011 roku.
oświadczam(-my),że:
1) od datyzawarciaumowynie zmieniłsię statuspra\łnyorganizacj
i
pozarządowej*l podmiotu*/jednostkiorganizacyj
nej,
2) wszystkie podanew niniejszym sprawozdaniuinformacjesą zgodnez aktualnymstanem
prawn).rni faktycznym,
3) zamówieniana dostawy,usługirobotybudowlaneza środkifinansoweuzyskanew ramach
umowy zostałydokonanezgodniez przepisamiustawy z dnia 29 styczniaf004 r. - Prawo
zamówieńpublicznych(Dz. U. Nr 19,poz. 177' z późn.zm)
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniufaktur (rachunków)zostaĘ faktycznie
ooniesione.

(podpis osoby upowa:źnionej
lub podpisy osób upoważnionychdo składaniaoświadczeńwoli
w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*i
Poświadczenie złożenia sorayto zdaria

MIEJSKIKLUB sPoRTo\Ąry
"ZWOLENIANKA"
26-700
Zwoleń,u]. Parkowa 1
REGON 672717855
NIP 811-16-44-822Q)

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

*Niepotrzebne skeślić.
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła poleconą w przewidzianym w umowie
terminiena adresorganuzlecającego.
1) Sprawozdanie częściowei końcowę sporządzaónależyw okresach określonychw umowie.
2) opis musi zawierać szczegółowąinformację o Zrealizowanych działaniachzgodnie z ich
uktadem za'wartym w ofercie. która była podstawą przygotowania umowy. W opisie
konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań,zakręs, w jakim Zostałyone
zrealizowane, i wyjaśnienieewentualnych odstępstww ich realizacji, zaróvmo w odniesieniu
do ich zakresu, jaki harmonogramu realizacji.
3)Do sprawozdania załączyć na1eżyspis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone
zostały w całościlub w częścize środkówpochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien:
nr faktury (rachunku), datęjej wystawienia, wysokośó wydatkowanej kwoĘ j wskazanie,
w jakiej częścizostałapokya z dotacji, oraz rodzaj to waru lub zakupionej usługi.Ka'żda
z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/
jednostki organizacyjnej* oraz zavłieraÓ spolządzony w sposób trwĄ opis zawierający
informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokry.ta oraz jakie było
przeznaczenie zakupionych towafóW usług lub innego rodzaju opłaconej należności'
Informacja ta powinna byó podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy doĘczące
roz|iczeń fi nansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań pultlicznych Zleceniodawca może żądać faktur
(rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy.
W związku z Ęm Z|eceniodawca może rozszerzyć tabelę ,,Zestawienie faktur
rachunków)'' - punkt 11.3 - poprzez dodanie kolumny ,,z togo finansowanych ze
środków własnych''.
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywaÓ zgodnie
z obowiązującymi przepisami i udostępniaó podczas przeptowadzanych czynności
kontrolnych.
Do niniejszego sprawozdania załączyó należy dodatkowe materiałymogące dokumentować
działaria faktyczne podjętę przy rea|izacji zadania (np. listy uczestńków projektu, pub1ikacje
wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również
dokumęntowaćkonieczne działana prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia
odpowiedniego postępowaniaw ramach zamówień publicznych).

