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Sprawozdanie z realizacji "Programu wspólpracy Gminy Zawichost
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno6poytkupub1icznego za rok 2019."

w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji:

W roku 2019 zostal ogloszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.
Do konkursu mogly przystpié organizacje pozarzdowe w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia1a1noci poytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2018r poz.2057) oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w
ustawy , prowadzqce dziala1no6 statutowq w dziedzinie objçtej konkursem,
które zamierzaly realizowaé zadanie na rzecz mieszkañców Gminy Zawichost.
Do ogloszonego konkursu przyst4pila jedna organizacja pozarzdowa.
Byl to Kiub Sportowy ,,Powi1e" Zawichost . Ziozona oferta spelniala
wszystkie kryteria okre1one w ogloszeniu.
Celem konkursu bylo wylonienie i dofinansowanie projektów na realizacjç
zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacj i w 2019 r.
Na ten cel Gmina przyznala §rodki w wysokoci 20.000,00 zI.
W marcu zostala podpisana umowa z Kiubem.
Celem realizacji zadania bylo podnoszenie sprawnoci fizycznej dzieci
i m1odziey z terenu Gminy Zawichost.
W ramach przyznanej dotacji Kiub prowadzil treningi sportowe z pilki nonej
przez trenerów z licencjq dia dzieci i m1odziey. Przeszkolono okolo
45 zawodników w dwóch grupach wiekowych tj. podstawówka, gimnazjum.
Treningi odbywaly sic trzy razy w tygodniu na hali sportowej przy Zespole
Szkoly I Przedszkola w Zawichocie oraz na stadionie miej skim .Zawodnicy
rozgrywali mecze turniejowe oraz brali udzial w zawodach sportowych.
Zorganizowano r6wnie2 Halowy Turniej Pilki Nonej o Puchar Burmistrza
Zawichostu.
Plyta boiska jak r6wnie2 teren wokól byly utrzymane w stanie sprawnoci
do pracy,, organizacji imprez I zawodów sportowych.
W czerwcu zostala przyznana r6wnie2 dotacja poza konkursem na realizacjç
zadania publicznego pod tytulem ,, I Bieg Swiçtojañski w Zawichocie Szczç1iwa Siódemka ,, na terenie gminy Zawichost . Celem Biegu bylo
rozwijanie sportu oraz rekreacji poprzez bieganie i nordic walking.
Odbiorcami zadania byli w glównej mierze mieszkañcy gminy Zawichost

W biegu udzial wziclo 120 zawodnikow oraz 30 osob do nordic walking.
Efektem koricowym tego przedsiewziccia sportowo-rekreacyjnego bylo m.in.
integracja mieszkan'cow gminy Zawichost , zachccenie do regularnego
uprawiania sportu poprzez bieganie i nordic walking. Przy realizacji zadania
brali udzial wolontariusze , funkcjonariusze Ochotniczej Stray Pozarnej ,
Pogotowie Ratunkowe , Policja a take sponsorzy.. Na ten cel Gmina przyznala
srodki w wysokosci 5 500,00 zl.

w zakresie pomocy spolecznej

:

Celem konkursu bylo wylonienie i dofinansowanie projektow na realizacje
dwoch zadan :
- pozyskiwanie artkul6w zywnosciowych oraz przywoz i dystrybucja artykul6w
zywnosciowych dla najubozszych mieszkancow Gminy Zawichost w 2019 r.
Do konkursu przystgpiky dwie organizacje pozarzgdowe .
Na realizacje zadania z zakresu pozyskiwania artykulow zywnosciowych ofertc
zkozyko Stowarzyszenie Swictokrzyski Bank Zywnosci Ostrowiec
Swietokrzyski , natomiast na realizacje zadania w zakresie przywoz
i dystrybucja artykulow zywnosciowych ofertc z1ozy10 Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyzow Szlachecki .
Z1ozone oferty spelnialy wszystkie kryteria okreslone w ogloszeniu .
Na ten cel Gmina przyznala srodki w wysokosci 7 000,00 zk.
W ramach realizowanych projektow pozyskano i rozdano 16 592,00 kg
produktow zywnosciowych na wartosc 98 310,91z1. Celem zadania bylo
wsparcie najubozszych mieszkaricow dodatkowa forma pomocy w postaci
paczek zywnosciowych co przyczyni sic do poprawy ich sytuacji bytowej — cel
ten zostal osiggnicty w polowie , poniewaz w Swietokrzyskim Banku Zywnosci
braklo artykul6w zywnosciowych .
Wsparciem w postaci paczek zywnosciowych objcto 716 osob z terenu Gminy
znajdujqcych sic w trudnej sytuacji zyciowej i materialnej , zakwalifikowani
do pomocy przez Osrodek Pomocy Spolecznej. Produkty otrzymane przez
podopiecznych znacznie ulatwily im codzienne funkcjonowanie, byly
to produkty bardzo przydatne w gospodarstwach domowych.
Wsparcie to wplyneko na poprawe jakosci zycia mieszkancow i zapobieglo
niedozywieniu wielu osob znajdujacych sic w trudnej sytuacji materialnej .

w zakresie ochrony ipromocji zdrowia:

W roku 2019 zostala przyznana dotacja poza konkursem na realizacjç zadania
publicznego pt. Prowadzenie dzia1a1noci informacyj no-edukacyjnej
i integracyjnej na rzecz chorych na cukrzycç.
Zadanie to realizowane bylo przez Poiskie Stowarzyszenie Diabetyków
w Sandomierzu .Wysokoé przyznanej dotacji na realizacjç tego zadania
to 600,00 zI. Glównym celem zadania bylo umo1iwienie udzialu osób z terenu
gminy Zawichost w spotkaniu z okazji Swiatowego Dnia Waliki z Cukrzycq.
Dziçki wsparciu finansowemu Gminy osoby chore na cukrzycç mogly
poszerzyé swoj q wiedzç na temat tej choroby, oraz jej powiklañ.
Po zapoznaniu sic ze z1oonymi sprawozdaniami merytorycznymi oraz
finansowymi stwierdzam , 2e zadania te zostaly w pelni zrealizowane
a przekazane dotacje na ich realizacjç zostaly prawidlowo wykorzystane.
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