
Gózd, dnia 27.04.2012r. 

Sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy  Gminy Gózd z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami za  2011 rok. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  art. 5a ppkt.3 organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu  oraz opublikować w 

BIP sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

W ramach programu został ogłoszony jeden konkurs na realizację zadań 

pożytku publicznego. 

Do konkursu zgłoszono jedna ofertę, po której rozpatrzeniu podpisano jedna 

umowę z Gminnym Klubem Sportowy „ ISKRA” Gózd  który działa na terenie 

gminy Gózd i  jest zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Radomiu . 

 W ubiegłym roku Klub ISKRA otrzymał  wsparcie finansowe w kwocie 

30.000,00 tys. zł na zadanie o nazwie wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej w tym: 

- rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, 

-organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, 

- udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w 

gminie i poza jej granicami.  

Zgodnie z zapisanymi celami statutowymi Ludowego Klubu Sportowego  

„ ISKRA „ Gózd. 

Głównym zadaniem jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez krzewienie 

kultury fizycznej, organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz popularyzacja i rozwój  sportu, a w szczególności piłki nożnej 



wśród lokalnej społeczności. Dodatkowo zaproponowane zostały tej grupie 

dzieci i młodzieży  alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, objecie 

dzieci i młodzieży opieką pedagogiczną, uczenia zdrowej, dobrze pojętej 

rywalizacji sportowej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, 

zaszczepienie zdrowego stylu życia oraz właściwy fizyczny rozwój dzieci  

i młodzieży.  

Wszystko to , w celu umożliwienia pełnego rozwoju i propagowania postaw 

społecznych, wyrównywania szans jak również zapobiegania rozwijaniu się 

zjawisk patologicznych. 
 
 Zakładane cele i zadania określone w ofercie w pełni zostały osiągnięte . 

Klub Sportowy „ ISKRA „ złożył  sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 

publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w dniu 24.01.2012 

roku . Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono 

zgodnie z umową. 

        WÓJT GMINY GÓZD 

         mgr Adam Jabłoński 


