
Sprawozdanie z realizacji "Programu wspó!pracy Gminy Zawichost 
z organizacjamipozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi 

dzia1a1noé po±ylkupubliczn ego za rok 2021." 

w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji: 

W roku 2021 zostal ogloszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji. 
Do konkursu mogly przys4pi6 organizacje pozarzdowe w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia1a1noci poytku publicznego i o wolontariacie 
(tj. Dz.U. z 2020 poz.1057 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w 
ustawy , prowadzce dzia1a1no6 statutowq w dziedzinie objçtej konkursem, 
które zamierzaly realizowaé zadanie na rzecz mieszkañców Gminy Zawichost. 
Do ogloszonego konkursu przys4pila jedna organizacja pozarzdowa. 
Byl to Kiub Sportowy ,, Powile" Zawichost . Zlozona oferta spelniala 
wszystkie kryteria okre1one w ogloszeniu. 
Celem konkursu bylo wylonienie i dofinansowanie projektów na realizacjç 
zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 r. 
Na ten cel Gmina przyznala grodki w wysokoci 14 000,00 zI. 
W miesicu kwietniu zostala podpisana umowa z Kiubem. 
Celem realizacji zadania bylo podnoszenie sprawnoci fizycznej dzieci 
i m1odziey z terenu Gminy Zawichost. 
W ramach przyznanej dotacji Kiub prowadzil treningi sportowe z pilki nonej 
przez trenerów z licencjq dia dzieci i mlodziezy. Przeszkolono okolo 
40 zawodników w dwóch grupach wiekowych. Treningi odbywaly sic trzy 
razy w tygodniu na bali sportowej przy Zespole Szkoly i Przedszkola 
w Zawichocie oraz na stadionie miej skim. 
Z powodu obostrzeñ zwizanych z panderniq nie rozgrywano zaplanowanych 
meczów oraz tumiejów. Przyznana dotacja nie zostala wydatkowana w ca1oci. 
Niewykorzystane grodki w wysokoci 258,31A zostaly zwrócone na konto 
Gminy Zawichost. 

w zakresie pomocy spolecznej: 

Celem konkursu bylo wylonienie i dofinansowanie projektów na realizacjç 
dwóch zadañ: 
- pozyskiwanie artkulów ywnociowych oraz przywóz i dystrybucja artykulów 
ywnociowych dia najuboszych mieszkañców Gminy Zawichost w 2021 r. 

Do konkursu przystpi1y dwie organizacje pozarzdowe. 



Na realizacjç zadania z zakresu pozyskiwania artykulów ywnociowych ofertç 
z1oy10 Stowarzyszenie Swiçtokrzyski Bank Zywnoci Ostrowiec Swiçtokrzyski, 
natomiast na realizacjç zadania w zakresie przywóz i dystrybucja artykulów 
ywnociowych ofertç z1oy10 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czy±ów 

Szlachecki 
Z1oone oferty spelnialy wszystkie kryteria okre1one w ogloszeniu. 
Celem zadania bylo wsparcie najuboszych mieszkañców dodatkowq form 
pomocy. 
Na ten cel Gmina przyznala grodki w wysokoci 10 000,00 zI. 
W ramach realizowanych projektów pozyskano i rozdano 26009,3 5 kg 
artykulów ±ywnociowych na wartoé 131186,44A. 
Wsparciem w postaci paczek 2ywnogciowych objçto 600 osób z terenu Gminy 
znajdujcych sic w trudnej sytuacji 2yciowej i materialnej, zakwalifikowani do 
pomocy przez Orodek Pomocy Spolecznej. Produkty otrzymane przez 
podopiecznych znacznie ulatwily im codzienne funkcjonowanie, byly 
to produkty bardzo przydatne w gospodarstwach domowych. 
Wsparcie to wplynçlo na poprawç jakoci ycia mieszkañców i zapobieglo 
niedoywieniu wielu osób znajdujcych sic w trudnej sytuacji materialnej. 
Najubosi mieszkañcy poczuli sic dowartociowani oraz zaopiekowani. 
W znaczcy sposób odciony zostal ich domowy budet przeznaczony na 
zakup 2ywnogci. Przyznana dotacja zostala wykorzystana w ca1oci. 

w obszarze kultury i sztuki: 

W roku 2021 zostala przyznana dotacja na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w obszarze kultury i sztuki - upowszechniania wiedzy o dziejach 
i kulturze naszego regionu. 
Na ten cel Gmina przyznala §rodki w wysokoci 1100,00 zI. 
Proj ekt pod tytulem ,, Wygoda tradycji Ci doda" w ramach programu 
EtnoPoiska 2021 - byl realizowany przez Kolo Gospodyñ Wiejskich 

Wygodzianki" 
Dzieci biorce udzial w projekcie nagrywaly ,, wywiady" z dziadkami, 
w których opowiadali o historii i tradycjach Wygody i okolic na temat 
zapomnianych tradycji oraz codziennych zwyczajów , których sic ju2 nie 
praktykuje, a tak±e obrzçdowoci dorocznej swojej malej ojczyzny. Kady 
z malych badaczy nagral wywiad/flim na w/w temat. Montaysta P0 otrzymaniu 
filmików od dzieci zmontowal jeden film pt. ,,Moje miejsce". Film zostal 
wyemitowany podczas spotkania w remizie OSP , w którym wziçli udzial mali 
etnobadacze wraz z rodzicami oraz jest on dostçpny dia wszystkich 
na facebooku KGW Wygodzianki .Otrzymana dotacja w ca1oci pokryla koszty 
montau filmu, któiy jest wkladem wiasnym projektu ,, Wygoda tradycji Ci 
doda" realizowanego ze grodk6w pozostajcych w dyspozycji Dyrektora 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2021. 



Po zapoznaniu sic ze ziozonymi sprawozdaniami z wykonania zadania 
publicznego w roku 2021 stwierdzam, ze zadania te zostaly zrealizowane 
a przekazane dotacje zostaly prawidlowo wykorzystane. 

Zawichost dnia :{:. 	
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