Sprawozdanie z realizacji
rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pożytku publicznego
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 r.
Roczny program współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pożytku publicznego
na 2011 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXI/259/2010 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia
9 listopada 2010 r.
Zadania określone w Programie realizowano w formie finansowej współpracy poprzez
wspieranie wykonania zadań wraz z udzielaniem dotacji oraz w formie współpracy
pozafinansowej.
W dniu 7 marca 2011 r. zarządzeniem Nr 23/2011 Burmistrza Kleszczel ogłoszono
otwarty konkurs na ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu. Na realizację zadania przeznaczono w budżecie gminy kwotę 32.000 zł.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty:
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Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczelach” w kwocie 29.100 zł
2) Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kleszczele z wnioskiem
o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Popularyzacja sportu
wśród dzieci i młodzieży w oparciu o działalność Klubu ULKS Kleszczele” w kwocie
6.950 zł.
Oceny ofert dokonała komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 29/2011 Burmistrza
Kleszczel z dnia 31 marca 2011 r. Po wnikliwym rozpatrzeniu ofert oceniono możliwość
realizacji zadań przez organizacje pozarządowe oraz oceniono przedstawione kalkulacje
kosztów realizacji poszczególnych zadań w odniesieniu do ich zakresu rzeczowego. Komisja
stwierdziła, iż obie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne zawarte w Regulaminie
konkursu i zaproponowała przyznanie dotacji w kwocie 25.050 zł klubowi MKS „Orzeł
w Kleszczelach oraz 6.950 zł klubowi U.L.K.S. „Orzeł” Kleszczele. W dniu 6 maja 2011 r.
Gmina Kleszczele reprezentowana przez Burmistrza Kleszczel zawarła dwie umowy na
realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczając obu
klubom dotację w wysokościach zaproponowanych przez komisję konkursową.
Suma dotacji przyznanych w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła 32.000 zł.
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w styczniu 2012 r. na nieprawidłowych drukach. Po wezwaniu do usunięcia braków, złożone
zostały w zakreślonym terminie poprawne sprawozdania.
U.L.K.S. „Orzeł” Kleszczele na realizację zadania poniósł wydatki w wysokości
6.559,49 zł. W grudniu 2011 r. zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości
390,51 zł.
MKS „Orzeł” w Kleszczelach na realizację zadania poniósł wydatki w wysokości
20.636,98 zł, w tym dotacja Gminy Kleszczele wyniosła 19.109,98 zł. Na rachunek bankowy
gminy w styczniu i lutym 2012 r. zwrócono środki finansowe w kwocie 5.940,02 zł
w związku z niewykorzystaniem dotacji oraz częścią wydatków niezgodnych z umową.
Ponadto w 2011 r. wpłynęły dwie oferty z inicjatywy własnej stowarzyszeń:
1) Stowarzyszenia Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej z siedzibą w Hajnówce na wsparcie
zadania „Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wraz
z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 2.000 zł,
2) Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Zarząd w Warszawie na wsparcie zadania
publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Wystawa EXPO
Zdrowie z diagnostyką medyczną”.
Gmina Kleszczele zawarła w dniu 31 maja 2011 r. umowę ze Stowarzyszeniem
Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej na dofinansowanie wnioskowanego zadania. Gmina
Kleszczele przekazała Stowarzyszeniu dotację w kwocie 2.000 zł. W dniu 9 września 2011 r.
Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. Zadanie zostało
wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Oferta Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Zarząd w Warszawie nie została
dofinansowana, gdyż w rocznym programie nie ujęto zadania na ochronę i promocję zdrowia,
nie ogłoszono otwartego konkursu ofert oraz nie zabezpieczono w budżecie gminy środków
w formie dotacji na ten cel.
Współpraca pozafinansowa z organizacjami pożytku publicznego polegała na
nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń należących do Gminy Kleszczele do odbywania
spotkań oraz nieodpłatnego udostępnienia boiska sportowego.

Kleszczele, 27 kwietnia 2012 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Sporządziła:
W. Sidoruk

