Sprawozdanie – wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w roku 2019
Przeznaczenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku określa szczegółowo Ustawa o sporcie. Zgodnie
z art. 28 ust. 2 ww. ustawy dotacje, mogą być przeznaczone w szczególności na realizację programów
szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry
szkoleniowej.
Wspieranie rozwoju sportu służy realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków
uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie Gminy Czarna Białostocka,
zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy do działalności sportowej oraz promocji sportu i
aktywnego stylu życia. Podstawę stanowi uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015 r. (opublikowana w Dz. U. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4399)
określająca warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka w zakresie
wspierania rozwoju sportu, tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej, sposób rozliczania oraz
kontroli wykonywanego zadania. Uchwała określa także termin naboru wniosków na działania
realizowane w latach kolejnych. Przypomnienie o naborze zostało przesłane klubom sportowym pocztą
elektroniczną oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń.
We wskazanym terminie tj. do dnia 30 października 2018 r. wpłynęły 4 wnioski od podmiotów
prowadzących na terenie Gminy Czarna Białostocka działalność sportową tj: Szkolnego Klubu
Sportowego „ZEUS” działającego przy Szkole Podstawowej nr 1, Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „CZARNI”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” przy Szkole Podstawowej nr 2
oraz Klubu Karate Kyokushin w Czarnej Białostockiej. Ogólna kwota wnioskowanych dotacji to
127 822,25 zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w budżecie Gminy na rok 2019
zaplanowano środki w wysokości 85 000,00 zł, co stanowiło 66,50 % wnioskowanych kwot.
Komisja powołana zarządzeniem 385/18 8 z dnia 5 listopada 2018 r. po ocenie wniosków z
przedstawioną kalkulacją kosztów na realizację poszczególnych zadań, w odniesieniu do zakresu
rzeczowego, przedstawiła Burmistrzowi propozycję podziału środków.
Komisja rozdysponowała kwotę 85 000,00 zł.
Zarządzeniem 4/18 z dnia 30 listopada 2018 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej dokonał wyboru
wniosków:
1) Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe” - Szkolny Klub Sportowy „ZEUS” –
2 500,00 zł (wnioskowana kwota dotacji - 2 500,00 zł);
2) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI”
– 65 000,00 zł (wnioskowana kwota dotacji - 75 000,00 zł);
3) „Sportowy styl życia wsród młodzieży” - Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” –
8 000,00 zł (wnioskowana kwota dotacji – 30 300,00 zł);
4) „Zajęcia w Klubie Karate „Kyokushin” - Klub Karate „Kyokushin” w Czarnej Białostockiej –
9 500,00 zł (wnioskowana kwota dotacji – 20 022,25 zł).
W obowiązującym terminie wnioskodawcy złożyli sprawozdania końcowe z realizacji zadań:
1) „Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe” - Szkolny Klub Sportowy „Zeus”. Kwota
dotacji 2 500,00 zł, stanowiła 100% środków finansowych całego zadania, przy wskazanym
wkładzie rzeczowym i wycenionym osobowym w wysokości 800 zł. Wnioskodawca dotację
przeznaczył na sfinansowanie 6 wyjazdów na zawody sportowe młodzieży do Supraśla (2),
Kleosina (2), Białegostoku, Tykocina (planowane we wniosku - 7 wyjazdów). Młodzież
wyjeżdżała na igrzyska dzieci w czwórboju lekkoatletycznym, trójboju lekkoatletycznym,
igrzyska w futsalu, turniejach piłki nożnej i siatkowej. Liczba uczestników działań to około 150
osobostartów.

2) Na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „CZARNI” otrzymał dotację w wysokości 65 000,00 zł stanowiącą 68,34%
całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
W ramach zadania organizowane były zajęcia treningowe z podziałem na sekcje - piłki nożnej
i tenisa stołowego, mecze i turnieje piłkarskie na obiektach w Czarnej Białostockiej oraz mecze
wyjazdowe, turnieje piłkarskie zgodnie z kalendarzem rozgrywek. Z dotacji zakupiono sprzęt
sportowy (przyrządy treningowe).
W sumie odbyło się 47 wyjazdów na mecze i turnieje piłkarskie oraz tenisa stołowego.
Na terenie Czarnej Białostockiej tj. na stadionie oraz na „Orliku” zorganizowano łącznie 63
mecze piłkarskie, w tym drużyn Seniorów – 15, Trampkarzy, Młodzików – 12, Orlików, Żaków
– 36.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1160 godzin zajęć treningowych z podziałem na:
Seniorów – 180 godzin, Trampkarzy - 180, Młodzików - 180, Orlików - 180, Żaków – 180,
Skrzatów – 180, tenis stołowy - 80.
Całkowity koszt realizacji zadania wzrósł z planowanej kwoty 84 100,00 zł do kwoty 95 114,38
zł. Wkład własny finansowy i z innych źródeł był planowany w kwocie 19 100,00 zł. Na etapie
realizacji wkład własny finansowy Klubu wzrósł do 30 114,38 zł, co stanowiło 31,66%
całkowitej kwoty realizowanego zadania. Składki członkowskie, wpłaty z tytułu umów
sponsorskich to główne źródła środków własnych. Klub realizując swoje działania korzystał z
posiadanego własnego sprzętu niezbędnego do trenowania. W sprawozdaniu nie wskazano
liczby uczestników działań (na etapie składania oferty wskazano 160 - 170 odbiorców).
3)

„Sportowy styl życia wśród młodzieży” zadanie realizowane przez Uczniowski Klub
Sportowy „ISKRA”. Kwota dotacji 8 000,00 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów
wyjazdów na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i artykułów biurowych niezbędnych
do prowadzenia działań oraz organizację Mistrzostw w Speedballu. Prowadzone były
systematyczne zajęcia grupowe i indywidualne. Z dofinansowania zrealizowano 12 wyjazdów
na zawody sportowe, zakupiono sprzęt sportowy (2347,90 zł) oraz artykuły papiernicze i
biurowe (264,46 zł). Całkowity koszt realizacji zadania wzrósł z kwoty 8 000,00 zł do kwoty
8 033,78 zł, z czego kwota 33,78 zł, stanowiła wkład finansowy zleceniobiorcy, nieplanowany
na etapie składania wniosku. W czasie projektu zrealizowano 495 osobostartów.

4) „Zajęcia w Klubie Karate „Kyokushin” zadanie realizowane przez Klub Karate
„Kyokushin” w Czarnej Białostockiej. W tym czasie przeprowadzono 307,5 godzin zajęć
treningowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 92 godziny zajęć treningowych w Szkole w
Czarnej Wsi Kościelnej (sala udostępniana bez dodatkowych opłat). W zajęciach uczestniczyło
regularnie około 15 osób w różnym wieku. Dotacja została przeznaczona na opłaty za wynajem
sali (3 782,25 zł), zakup sprzętu sportowego (2 600 zł), organizację Turnieju Karate (1 250,00
zł), wyjazdy na zawody sportowe (1 867,75 zł). Dotacja stanowiła 31,02% kosztów
finansowych realizowanego zadania. Środki własne wnioskodawca pozyskał z opłat rodziców
uczestników. Podczas realizacji zadania korzystał także z pomocy wolontariuszy.
Wszystkie złożone sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu sportu, po wyjaśnieniach i
poprawkach zostały zatwierdzone, a dotacje uznane za rozliczone poprawnie.
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