
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY 
PRZYZNANE  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

FIZYCZNEJ, W YNIKU KONKURSU OFERT 
NA ROK 2019R 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w drodze Zarządzenia nr 

26/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r., 

został ogłoszony konkurs ofert.  

Termin składania ofert upłynął 07 marca 2019 roku.  

Do tego dnia wpłynęło 7 ofert od następujących organizacji: 

1. „Greens Słupno” 09-472 Słupno, ul. Dębowa 21 

Złożył ofertę na organizację zajęć pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć z koszykówki oraz 

uczestnictwo w rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno” 

Realizacja zadania miała polegać na regularnych treningach dzieci. Grupa  liczy ok. 70 

uczestników zamieszkujących na terenie gminy Słupno.  

Działania proponowane przez klub to:  

a. Trening zawodników 

b. Wyjazd na zawody 

c. Zakup napojów i wody 

d. Obsługa finansowo-księgowa 

e. Promocja 

f. Zakup strojów i sprzętu sportowego 

Suma dotacji o jaką wnioskował klub to 50.368,00 zł. Jednak w drodze opinii komisji 

konkursowej Klub podpisał umowę z Gminą Słupno i otrzymał dotację w wysokości 39.000,00 zł. 

na następujące działania: 

a) Transport na mecze 14.000,00 zł 

b) Obsługa sędziowska 2.310,00 zł 

c) Obsługa medyczna 858,00 zł 

d) Zakup strojów sportowych 6.000,00 zł 

e) Opłaty zawodników wynikające z udziału w zawodach ligowych, licencja, trenera i hali 

sportowej 2.632,00 zł 

f) Obsługa administracyjno-finansowa i rozliczenia finansowe wg wymogów 500,00 zł 

g) Zakup napojów i wody dla zawodników 500,00 zł 

h) Zakup sprzętu sportowego 2.500,00 zł 

i) Obsługa trenerska 8.000,00 zł 

j) Banery, plakaty, ulotki, gadżety reklamowe 1.000,00 zł 

k) Materiały biurowe 700,00 zł 



Ze sprawozdania końcowego złożonego w dniu 20.01.2020r. wynika ,iż powyższe środki zostały 

wydatkowane zgodnie z umową. Klub został pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2019 

rok. 

2. TKKF Wiślanie Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno 

Złożył ofertę na organizację zajęć pn. „Promocja gminy Słupno w zawodach biegowych” . 

Realizacja zadania miała polegać na regularnych treningach uczestników, udział w maratonach i 

zakup strojów, które będą oznaczone gminą Słupno aby reprezentować miejscowość poza 

naszymi terenami. Grupa  liczy ok. 15 uczestników zamieszkujących na terenie gminy Słupno.  

Działania proponowane przez klub to:  

a) Trening zawodników 

b) Wyjazd na maratony 

c) Zakup napojów, odżywek, strojów 

d) Współorganizacja Biegu Wiosny 

e) Promocja klubu i gminy 

Suma dotacji o jaką wnioskował klub to 15.000,00 zł. Jednak w drodze opinii komisji 

konkursowej Klub podpisał umowę z Gminą Słupno i otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 zł. 

na następujące działania: 

a) Zakup strojów do biegania z logo gminy  5.000,00 zł 

Ze sprawozdania końcowego złożonego w dniu 31.01.2020r. wynika ,iż powyższe środki zostały 

wydatkowane zgodnie z umową. Klub został pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2019 

rok. 

 

3. Klub Sportowy „HOOPERS SŁUPNO” 09-472 Słupno, ul. Modrzewiowa 15 

Złożył ofertę na organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci z terenu gminy Słupno pn. 

„CHŁOPCY SŁUPNA W KOSZA GRAJĄ DRUGI RAZ”. 

Realizacja zadania miała polegać na regularnych treningach z zakresu koszyków dla dzieci z 

terenu gminy Słupno – chłopcy w wieku 13-18 lat. Grupa skierowana dla 24 uczestników. 

Działania proponowane przez klub to: 

a. Treningi koszykówki  

b. Wycieczki na mecz 

c. Zakup strojów i sprzętu 

d. Zakup licencji sportowej 

e. Monitoring i ewaluacja 

Suma dotacji  o jaką wnioskował klub to 17.420,00 zł. Jednak w drodze opinii komisji 

konkursowej Klub podpisał umowę z Gminą Słupno i otrzymał dotację w wysokości  5.000,00 zł 

na następujące działania: 

a) Treningi- instruktor – 2.000,00 

b) Zakup licencji – 2.000,00 

c) Zakup sprzętu - 700,00 

d) Opieka pedagogiczna - 0,00 (finansowane ze środków własnych) 



e) Koszty obsługi księgowej - 500,00 

 

Ze sprawozdania końcowego prawidłowo złożonego w dniu 11.02.2019r. wynika ,iż powyższe 

środki zostały wydatkowane zgodnie z umową. Na potwierdzenie zostały dołączone faktury i 

umowy zlecenia. Klub został pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2019 rok. 

 

4. Stowarzyszenie Klub Sportowy „WILKI SŁUPNO”, ul. Kamienna 4a, Nowe Gulczewo, 09-410 

Płock. 

Złożył ofertę na organizację zajęć pn. „Piłka nożna to coś więcej – dołącz do Wilków”. 

Realizacja zadania miała polegać na regularnych treningach uczestników, promowanie sportu 

poprzez zajęcia piłki nożnej, pływanie (zajecia na basenie), ćwiczenia cross-fit itp. Grupa  została 

otwarta w 2019 r. dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Słupno.  

Działania proponowane przez klub to:  

f) Trening piłki nożnej, w tym zakup sprzętu, strojów, promocja 

g) Trening rozwijający zainteresowania - HydroMoc 

h) Trening rozwijający zainteresowania - HydroAqua 

i) Turnieje piłki nożnej 

j) Badanie i zapis rozwoju zawodnika. 

Suma dotacji o jaką wnioskował klub to 15.000,00 zł. Jednak w drodze opinii komisji 

konkursowej Klub podpisał umowę z Gminą Słupno i otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 zł. 

na następujące działania: 

b) Zakup sprzętu treningowego  980,00 zł 

c) Zakup strojów dla zawodników 1.167,00 zł 

d) Zakup strojów dla trenerów 853,00 zl. 

Ze sprawozdania końcowego złożonego w dniu 28.01.2020r. wynika ,iż powyższe środki zostały 

wydatkowane zgodnie z umową. Klub został pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2019 

rok. 

5. GKS „DELTA” Słupno, 09-472 Słupno, Wykowo 72 

Złożył ofertę na organizację zajęć pn. „ „Rozwijaj się z Deltą” 

Realizacja zadania miała polegać na zagospodarowaniu czasu wolnego oraz zachęcenia do 

aktywności fizycznej wszystkich chętnych na terenie Gminy Słupno, poprzez treningi oraz udział 

w rozgrywkach ligowych pod patronatem POZPN w Płocku. Działania proponowane przez Klub 

to: 

a. Przygotowanie do treningów, 

b. Organizacja meczów, 

c. Udział w turniejach 

d. Zakup sprzętu sportowego 

e. Organizacja obozu sportowego 

f. Stypendia dla zawodników 

g. Badania dla zawodników 

h. Transport zawodników 

i. Wynagrodzenie trenerów 



j. Utrzymanie boiska 

k. Obsługa finansowa 

 

Klub wnioskował o kwotę 185 500,00 zł. Jednak w drodze opinii konkursowej Klub podpisał 

umowę z Gmina Słupno i otrzymał dotację 141 000,00 zł na następujące działania: 

a) Opłaty regulaminowe – 12.000,00 zł 

b) Obsługa sędziowska – 10.000,00 zł 

c) Organizacja obozu sportowego – 15.000,00 

d) Organizacja meczu i treningów – 7.000,00 zł 

e) Udział w turniejach – 1.000,00 zł 

f) Stypendia dla zawodników – 7.000,00 zł 

g) Zakup sprzętu sportowego – 22.500,00 zł 

h) Badania dla zawodników – 2.000,00 zł 

i) Transport – 26.000,00 zł 

j) Wynagrodzenie trenerów – 20.000,00 zł 

k) Obsługa finansowo-księgowa – 2.500,00 zł 

l) Utrzymanie boiska w Wykowie – 16.000,00 zł 

Ze sprawozdania końcowego złożonego w dniu 31.01.2019r. wynika, iż powyższe środki zostały 

wydatkowane zgodnie z umową. Na potwierdzenie został dołączone zostały faktury. Klub został 

pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2018 rok. 

6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Soccer Słupno, Cekanowo, ul. Królewska 57 

Złożył ofertę na organizację zajęć pn. „Soccer Słupno-Trening-Edukacja-Zabawa”. 

Realizacja zadania miała polegać na szkoleniach piłkarskich teoretycznych i praktycznych dla 

dzieci od 6 roku życia będących mieszkańcami gminy Słupno jak również innych chętnych. Przy 

tym udział w turniejach, rozgrywkach i meczach. 

Działania proponowane przez klub to: 

a. Zakup strojów treningowych  

b. Zakup sprzętu  

c. Ubezpieczenie uczestników 

d. Promocja klubu 

e. Organizacja obozu sportowego 

f. Obsługa trenerska 

 

Suma dotacji o jaką wnioskował klub to 28 500,00 zł. Jednak w drodze opinii komisji 

konkursowej Klub podpisał umowę z Gminą Słupno i otrzymał dotację w wysokości 4 000,00 zł 

na następujące działania: 

a) Ubezpieczenie uczestników zadania – 500,00 

b) Obóz sportowy/letni – 4.000,00 

c) Promocja/turnieje/eventy – 500,00 

 

Ze sprawozdania końcowego złożonego w dniu 30.01.2019r. wynika, iż powyższe środki zostały 

wydatkowane zgodnie z umową. Klub został pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2019 

rok. 

 



 

7. Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis”. Bielino 10a. 

Złożył ofertę na organizację zajęć pn. „Lato w stanicy „Flis” nad Wisłą”. 

Realizacja zadania miała polegać na organizacji aktywnych form wypoczynku dla różnych grup 

wiekowych i rodzin w zatoce „Flis”. Działania proponowane przez Klub to: 

a. „Wianki Wiślane 2019” 

b. „Dni wodniackie w stanicy Flis” 

c. VI Wyścigi Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Prezesa stowarzyszenia Wodniaków 

Gminy Słupno „Flis” 

 

Klub wnioskował o kwotę 6 450,00 zł. Jednak w drodze opinii konkursowej Klub podpisał umowę 

z Gmina Słupno i otrzymał dotację 3 000,00 zł na następujące działania: 

a) Zakup nagród - 400,00 

b) zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych – 460,00 

c) plakaty informacyjne – 200,00 

d) kamizelki ratunkowe - 450,00 zł  

e) wiosła do kajaków  – 800,00 

f) siedziska do kajaków – 240,00 zł  

g) puchary – 450,00 zł 

h) koło ratunkowe – 200,00 zł 

Ze sprawozdania końcowego złożonego w dniu 30.01.2019r. wynika, iż powyższe środki zostały 

wydatkowane zgodnie z umową. Klub został pozytywnie rozliczony z dotacji przyznanej na 2019 

rok. 

 

WNIOSKI  I  UWAGI: 

Powyższe organizacje prawidłowo rozliczyły się wydatkowanych środków otrzymanych w drodze 

dotacji ze środków Gminy Słupno. 

 


