
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ 
PRZEZ KLUB  SPORTOWY W GMINIE ALEKSANDRÓW ZA ROK 

2016.

 
         W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdania z dotacji przeznaczonej na rozwój sportu ( § 

14 ust.3  Uchwały  Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30  grudnia 

2013r.  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  finansowania  rozwoju  sportu  na 

terenie Gminy Aleksandrów) do 31 marca każdego roku, takie sprawozdanie zostaje 

przedłożone.

         Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 stycznia  2016 

roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016  roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Na ogłoszony konkurs Wójta Gminy Aleksandrów wpłynęła 1 oferta, Ludowego Klubu 

Sportowego „Błysk Aleksandrów”. Po zapoznaniu się z ofertą Komisji Konkursowej 

do  przeprowadzenia  otwartego konkursu ofert  na  realizację  zadania  publicznego, 

powołanej Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 5 lutego 2016 

roku,  komisja  oceniła  pozytywnie  złożoną  ofertę.  Wójt  Gminy  Aleksandrów  po 

zapoznaniu się z opinią Komisji  podjął decyzję o wyborze oferty Ludowego Klubu 

Sportowego „Błysk” Aleksandrów, Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 26 lutego 2016r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania 

publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016  roku na terenie Gminy Aleksandrów. 

Dotację przyznano w kwocie 30 000 zł.

Zadania  w  tym  zakresie  zostały  zrealizowane,  Stowarzyszenie  Ludowy  Klub 

Sportowy „Błysk” Aleksandrów w ramach realizacji zadania publicznego prowadziło 

drużynę  sportową  w  piłce  nożnej  Kl.  „B”  z  której  awansowali  do  Kl.  „A”   w 

rozgrywkach prowadzonych przez OZPN, zapewniło  trenera, transport zawodników 

zespołu na mecze, ubezpieczenie wszystkich zawodników,  obsługę medyczną na 

imprezach, sprzęt sportowy.

Przy  procedurach  przyznawania  i  rozliczania  dotacji  na  bieżąco, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy pracowników 

Urzędu Gminy w Aleksandrowie.



Powyższą współpracę należy ocenić pozytywnie – miała ona wpływ na rozwój 

sportu w społeczności lokalnej, poprzez budowanie partnerstwa, suwerenności stron, 

pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i efektywności.

Działania Wójta Gminy  w ramach realizacji dofinansowania skierowane były  na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa Gminy 

Aleksandrów.
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