
Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Brzeźnio nr XXIII/140/2012  

z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ,,Programu współpracy Gminy 

Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2013”, oraz Uchwały Rady Gminy Brzeźnio nr XXIX/174/2013 z dnia 16 maja 

2013 roku zmieniającej Uchwałę nr XXIII/140/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku  

w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Brzeźnio  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” 

 

Uchwałą Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 27 listopada 2012 roku 

został przyjęty Program współpracy Samorządu Gminy Brzeźnio z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku 2013. 

Na realizację tego programu przeznaczono w budżecie gminy kwotę 25.000,00 

złotych. 

Realizując zadania wynikające z realizacji programu oraz w oparciu o przepisy 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie w dniu 19 lutego 2013 roku Wójt Gminy Brzeźnio Zarządzeniem  

nr 5/2013 ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. 

Wszelkie dokumenty związane z konkursem zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Gminy. 

Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Brzeźnio z dnia 12 marca 2013 roku 

powołano 3 – osobową Komisję Konkursową do opiniowania ofert konkursowych na 

realizację poniższych zadań publicznych w następujących obszarach: 

 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pośród 

mieszkańców gminy Brzeźnio 

Zadanie nr 1 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miejscowości 

Pyszków 

Ofertę złożył w terminie określonym w w/w Zarządzeniu Ludowy Klub Sportowy 

Pyszków.  



Komisja sprawdziła ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.  

 przyznane środki na realizację zadania – 12.500,00 zł. 

 

Zadanie nr 2 – Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miejscowości Zapole 

Ofertę złożył w terminie określonym w w/w Zarządzeniu Ludowy Klub Sportowy  

w Zapolu. 

Komisja sprawdziła ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.     

 przyznane środki na realizację zadania – 12.500,00 zł. 

 

W dniu 18 marca 2013 roku zawarto umowy na finansowanie w/w zadań. 

Środki finansowe na realizację zadań przekazane zostały na konta bankowe 

organizacji w transzach ustalonych w umowach. 

 

W dniu 16 maja 2013 roku Uchwałą nr XXIX/174/2013 Rada Gminy Brzeźnio 

zmieniła pierwotną Uchwałę dotyczącą programu współpracy Gminy Brzeźnio  

z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013. 

Zmiana ta dotyczyła podniesienia wartości środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2013 rok  z kwoty 25.000,00 złotych do kwoty 43.000,00 złotych.  

Różnica w kwocie 18.000,00 złotych zostaje przeznaczona na realizację 

zadania pod nazwą utworzenie młodzieżowej drużyny piłki nożnej. 

 Mając powyższe na uwadze Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeźnio nr 17/2013 

z dnia 21 maja 2013 roku ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych 

wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 

 W dniu 06 czerwca 2013 roku Zarządzeniem nr 20/2013 Wójt Gminy powołał 

komisję konkursową do opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań 

publicznych. 



 W dniu 13 czerwca 2013 roku podpisano stosowną umowę z Ludowym 

Klubem Sportowym w Zapolu na tworzenie młodzieżowej drużyny piłki nożnej.  

Za rok 2013 wszystkie stowarzyszenia złożyły stosowne sprawozdania  

w terminie zgodnym z ustawą.. 

W dniu 22 kwietnia br. Wójt Gminy Brzeźnio poinformował w/w kluby sportowe, że 

nie wnosi uwag do przedstawionych sprawozdań. 
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