
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku „Rocznego programu współpracy 

Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”   

 

      Na podstawie art. 7 ust.19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) i w związku 

z art. 5b ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536), Wójt Gminy przekłada Radzie Gminy  

i ogłasza w BIP, sprawozdanie z realizacji w 2012 roku „Rocznego programu współpracy 

Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.  

W celu realizacji zadań w ramach w/w programu, przeprowadzono następujące procedury:   

I. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Wójt Gminy Kłodawa Zarządzeniem Nr 3/12 z dnia 30 stycznia 2012r., ogłosił konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy  

o działalności pożytku publicznego wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie 

Gminy Kłodawa, do projektu uchwały: w sprawie rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku.  

Żadna z organizacji nie wniosła uwag ani propozycji zmian do projektu w/w uchwały. Projekt 

został poddany pod obrady Rady Gminy.  

 

II.UCHWALENIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁODAWA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK 

Rada Gminy Kłodawa, Uchwałą Nr IV/126/12 z dnia 8 lutego 2012r., uchwaliła: „Roczny 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”. Wynika to z obowiązku 

określonego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).   

Celem Programu Współpracy Gminy Kłodawa z Organizacjami Pozarządowymi jest 

określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji 

pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. 

Samorząd poprzez określenie i realizację w/w zasad pragnie włączyć organizacje 

pozarządowe w system demokracji lokalnej.  

W załączniku do cytowanej wyżej uchwały, zawarte zostały zasady współpracy, cele główne  

i szczegółowe, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, 

okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych 

na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia 

programu oraz przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 



III.OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZĄCE 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Zgodnie z podjętą uchwałą, na realizację Programu przeznaczono w budżecie gminy  

70 tys. zł. Na podstawie w/w Programu, 29 lutego 2012r. Wójt Gminy Kłodawa ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych, wykonywanych przez 

organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Na wykonanie zadań w ramach konkursu, zaplanowano w budżecie gminy 70 tys.zł  

Konkurs trwał do 21 marca 2012r.   

IV. POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT 

Oceną ofert zajęła się Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Andrzeja Kwiatkowskiego  

z udziałem członków: Karoliny Niciejewskiej, Barbary Pierzeckiej, Cecylii Kustorz  

i Grzegorza Zapytowskiego. Komisja powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa 

Nr 9/2012 z dnia 19 marca 2012r.  

  

V.WYNIKI KONKURSU  

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych. Komisja Konkursowa oceniała oferty 

zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu. Wyniki oceny zostały przedłożone Wójtowi 

Gminy. Podział środków został zatwierdzony przez Wójta Gminy. 

Dotacje otrzymały organizacje: 

Lp Nr oferty Nazwa stowarzyszenie Kwota dotacji w zł 

1 1 Rybakowski Klub Sportowy "Rybakowo" w Rybakowie  7.500,00 

2 2 Gminny Klub Sportowy"SHR Róża” w Wojcieszycach  22.000,00 

3 3 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy"Junior” z Różanek  9.000,00 

4 4 Wielosekcyjny Klub Sportowy “Róża” Różanki  22.000,00 

5 5 Jeździecki Klub Sportowy "ROBIR" z/s w Chwalęcicach 3.000,00 

                                                       RAZEM 63.500,00 

 

VI. PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH KONKURSU 

Przyznana organizacjom dotacja, o łącznej wysokości 63.500zł, została wykorzystana  

w 100%  do 31 grudnia 2012 roku. Wszystkie podmioty korzystające z dotacji w ramach 

konkursu, złożyły stosowne sprawozdania w ustawowym terminie tj. do 30 stycznia 2013r. 

Sprawozdania zostały przyjęte i sprawdzone pod względem merytorycznym oraz 

finansowym. 

                    WójtGminyKłodawa 

              /-/ Anna Mołodciak 

Sporządziła: Cecylia Kustorz  

Kłodawa, 8 kwietnia 2013r. 


