Sprawozdanie Burmistrza Kleszczel
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 r.

Współpraca Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. prowadzona
była w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
„Roczny program współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.” przyjęty uchwałą Nr IX/55/2011 Rady
Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 listopada 2011 r. zmienionej uchwałą Nr X/64/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r.
Prowadzona w 2012 r. współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca o charakterze finansowym polegała przede wszystkim na wspieraniu realizacji
zadań publicznych w formie dotacji. W 2012 r. zawarto 4 umowy o wsparcie realizacji zadań
publicznych. Na realizację tych zadań przekazano dotację na łączna kwotę 34.332,40 zł,
z tego organizacje zwróciły 1.133,03 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty dotacji oraz
poniesieniem wydatków niezgodnie z umową.
W dniu 6 lutego 2012 r. zarządzeniem Nr 99/2012 Burmistrza Kleszczel został
ogłoszony otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy, który unieważniono 12 marca 2012 r. zarządzeniem Nr 104/2012
Burmistrza Kleszczel, ponieważ złożone oferty nie spełniły wymogów formalnych zawartych
w ogłoszeniu o konkursie. W związku z tym po raz drugi konkurs został ogłoszony w dniu
14 marca 2012 r. zarządzeniem Nr 105/2012 Burmistrza Kleszczel. W odpowiedzi na
ogłoszenie wpłynęły dwie oferty:
Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Kleszczelach na realizację zadania
„Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego”,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Kleszczele na realizację zadania
„Sport dla wszystkich”.
Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonała komisja konkursowa powołana
zarządzeniem Nr 109/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 3 kwietnia 2012 r. Konkurs został
rozstrzygnięty zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Kwota dotacji przyznanych w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła 30.000 zł, w tym kwotę 20.000 zł
przyznano dla MKS “ORZEŁ” w Kleszczelach i kwotę 10.000 zł dla ULKS “ORZEŁ”
Kleszczele.
Klub ULKS „Orzeł” Kleszczele złożył sprawozdanie końcowe w wyznaczonym
w umowie z dnia 23 kwietnia 2012 r. terminie. Po usunięciu braków i wyjaśnieniu
rozbieżności pomiędzy umową a złożonym sprawozdaniem, klub w dniu 10 kwietnia 2013 r.
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złożył korektę sprawozdania. ULKS „Orzeł” Kleszczele na realizację zadania w pełni
wykorzystał przekazaną kwotę 10.000 zł dotacji, która stanowiła 53,22 % wartości całego
zadania. Klub wywiązał się z obowiązku przekazania na realizację zadania wkładu
osobowego o wartości 8.400 zł oraz zaangażował środki własne w wysokości 388,67 zł.
MKS „Orzeł” w Kleszczelach nie złożył sprawozdania końcowego z realizacji zadania
„Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego” w terminie wyznaczonym w umowie
z dnia 24 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
w dniu 29 stycznia 2013 r., po wezwaniu do jego złożenia. Po uwzględnieniu rozbieżności
pomiędzy złożonym sprawozdaniem a umową, Klub w dniu 18 marca 2013 r. złożył korektę
sprawozdania. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 20.748,29 zł, w tym ze środków
dotacji pokryto 95 % wartości całego zadania, tj. 19 696 zł, a ze środków własnych
1.052,29 zł. Na rachunek bankowy gminy w kwietniu 2013 r. zwrócono środki finansowe
w kwocie 304 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w kwocie 10 zł w związku
z niewykorzystaniem dotacji oraz poniesieniem części wydatków niezgodnie z umową.
Na wniosek organizacji pozarządowych Gmina Kleszczele udzieliła dotacji w trybie
art. 19 a ustawy:
w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, religijnej oraz tożsamości lokalnej
Stowarzyszeniu „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w wysokości 2.000 zł na realizację
zadania „Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”
w sferze upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „ORZEŁ” w Kleszczelach w wysokości 2.332,40
zł na realizację zadania „Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego – drużyny
dziecięcej”.
W dniu 16 lipca 2012 r. Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” złożyło
sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. Zadanie zostało wykonane zgodnie
z postanowieniami umowy.
MKS „Orzeł” w Kleszczelach złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania
w terminie wyznaczonym w umowie. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1.534,05 zł,
w tym ze środków dotacji pokryto 92 % wartości całego zadania, tj.1405,37 zł, a ze środków
własnych 128,68 zł. Na rachunek bankowy gminy zwrócono 927,03 zł dotacji, w tym
829,03 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty dotacji oraz 98 zł w związku z poniesieniem
wydatków niezgodnie z umową.
Ponadto w 2012 r. z inicjatywy własnej stowarzyszeń wpłynęły dwie oferty, które nie
zostały dofinansowane, gdyż nie odpowiadały priorytetowym zadaniom publicznym
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określonym w rocznym programie współpracy oraz nie zabezpieczono w budżecie gminy
środków w formie dotacji na te cele. Oferty złożyły:
Stowarzyszenie Budowa Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Białostocczyzny
Zabitym, Zamordowanym, Zaginionym i Zamęczonym w latach 1939-1956
w Białymstoku,
Zarząd Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z
siedzibą w Czeremsze.
Równolegle ze współpracą finansową z organizacjami pozarządowymi prowadzona
była współpraca pozafinansowa, w ramach której udzielano uczestnikom programu pomocy
w zakresie publikacji ważnych informacji na stronie internetowej urzędu, udzielano pomocy
w wypełnianiu dokumentów, informowano organizacje o ogłoszonych konkursach ofert,
łatnie udostępniano należące do Gminy Kleszczele obiekty sportowe (ORLIK 2012,
sala gimnastyczna w Zespole szkół w Kleszczelach oraz boisko sportowe), pomieszczenia na
odbywanie spotkań oraz udostępniono lokal na siedzibę organizacji.
Kleszczele, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz
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