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Zgodnie z § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2010
roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie" przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu.
Realizując postanowienia Uchwały - Wójt Gminy Pakosław w dniu 1 lutego 2011 roku podał do
publicznej wiadomości "o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych ze sfery
działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław". Ogłoszony konkurs dotyczył zadań,
których przedmiotem było upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:
1. Organizację znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla
osób niepoełnosprawnych
2. Realizację zadań sportu masowego i sportu dla wszyskich, w tym także organizację obozów
szkoleniowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów
młodzieżowych,
3. Wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych zmierzających do rozwoju sportu
na terenie Gminy Pakosław.
Wysokośc środków publicznych na realizację tego zadania w 2011 roku wyniosła 46.526,00 zł z
terminem rozpoczęcia od 15 marca i zakończenia do 31 grudnia 2011 roku.
W wyznaczonym terminie składania wniosków na realizację zadania złożona została jedna oferta
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Awdaniec" Pakosław.
Komisja Konkursowa na swym posiedzeniu w dniu 10 marca 2011 roku poddała ocenie złożony
wniosek i wybrała do realizacji zadania złożoną ofertę przez LUKS "Awdaniec" Pakosław.
Zarządzeniem Nr 12/2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 17 marca 2011 roku Wójt Gminy
Pakosław zaakceptował dokonany wybór.
Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone przez Klub między innymi na: wynagrodzenia
dla sędziów, trenerów, podróże, dojazdy, delegacje, ubezpieczenia wydatki medyczne, sprzęt
sportowy, turnieje, biuro rachunkowe, przybory, druki, korespondecje, koszty bankowe, składki
WZPN, OZPN, licencje, opłaty regulaminowe.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania złożone zostało przez LUKS "Awdaniec" Pakosław
w dniu 13 stycznia 2012 roku i było zgodne ze złożoną ofertą.
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