Bejsce, dnia 05.05.2021 r.
OSO.0008.1.2021
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2020.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Wójt Gminy Bejsce, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
„Roczny program współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020” został przyjęty Uchwałą Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia
6 grudnia 2019 r.
Na realizację ww. programu w budżecie Gminy Bejsce zaplanowana została kwota
w wysokości 50 000,00 zł.
W 2020 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć
szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
Na ww. konkurs wpłynęła jedna oferta Ludowego Klubu Sportowego „NIDZICA” z siedzibą
w Dobiesławicach.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano umowę z Ludowym Klubem
Sportowym „NIDZICA” z siedzibą w Dobiesławicach. Okres realizacji zadania został ustalony od dnia
19.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Zgodnie z umową zawartą z Ludowym Klubem Sportowym „NIDZICA” w dniu 19 marca
2020 r. koszt całkowity realizacji zadania miał wynosić 77 500,00 zł, z czego 50 000,00 zł stanowić
miały środki pochodzące z dotacji, 16 150,00 zł inne środki finansowe i 11 350,00 zł wkład osobowy.
Zgodnie ze złożonym przez LKS „NIDZICA” w dniu 29.01.2021 r. sprawozdaniem końcowym
z wykonania zadania publicznego wynika, że z uwagi na szczególną sytuację związaną z COVID-19,
LKS „NIDZICA” nie był w stanie zrealizować w 2020 r. zadania publicznego zgodnie z zawartą
umową i złożoną ofertą, co miało wpływ na zmniejszenie ilości rozegranych meczów oraz
zmniejszenie udziału innych środków finansowych i wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji.
Według ww. sprawozdania koszt całkowity realizacji zadania publicznego wyniósł 63 188,34
zł, z czego 50 000,00 zł stanowiła uzyskana dotacja, 3 938,34 zł środki finansowe własne i 9 250,00 zł
wkład osobowy.
W ramach realizacji zadania LKS „NIDZICA” przeprowadził 12 treningów online z grupą
młodzików, 129 treningów dla 2 grup wiekowych oraz rozegrał 24 mecze mistrzowskie i 16 meczów
sparingowych.
Na terenie gminy Bejsce funkcjonuje także 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP
Bejsce, OSP Sędziszowice, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Piotrkowice, OSP Morawianki
i OSP Dobiesławice – aktualnie działalność zawieszona). Środki ze straży wydatkowane są z działu
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” a rozdziału „Ochotnicze straże pożarne”.
Ponadto Gmina Bejsce współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce
i Okolic oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich (Bejsce, Brończyce, Czyżowice, Dobiesławice,
Kaczkowice, Kijany, Królewice, Morawiany).
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