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SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII    
  

„Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2014” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kleczew, kwiecień 2015r. 



 

Ilekroć w sprawozdaniu mówi się o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118), 

2) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, 

3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

4) Programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Kleczew 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, 

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kleczew, 

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kleczewie, 

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, 

8) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową, którą Burmistrz Gminy i Miasta 

Kleczew powołuje w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert. 

9) UGiM – należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, 

10) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w 

Kleczewie www.bip.kleczew.pl, 

11) stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy i Miasta 

Kleczew www.kleczew.pl.  

 

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XLII/307/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie dnia 19 

listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew 

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

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 

 

Celem głównym realizacji Programu było kształtowanie partnerstwa gminy z organizacjami 

dla wspólnych działań służących zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Celami 

szczegółowymi zaś wsparcie najuboższych mieszkańców gminy, będących w trudnej sytuacji 

życiowej, w tym dzieci i młodzieży oraz zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży z rodzin pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, 

dysfunkcyjnych, patologicznych. 

 

Wysokość środków planowana na realizację  Programu  - 40.000,- zł. 

Wysokość środków przeznaczona na realizację Programu – 50.754,- zł 

 

Współpraca Gminy z organizacjami miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom realizacji zadań 

publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formie wspierania oraz powierzenia 

wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. 

 

Otwarte konkursy ofert 

Zgodnie z ustawą przeprowadzono następujące otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych: 

 

1. 

Rodzaj zadania - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Tytuł zadania - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego 

dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew. 

http://www.kleczew.pl/


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 30.000,- zł  

 

2.  

Rodzaj zadania - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Tytuł zadania - Wsparcie bieżącej działalności organizacji, które pozyskują żywność 

i dostarczają ją najuboższym mieszkańcom gminy Kleczew. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 10.000,- zł  

 

3. 

Rodzaj zadania - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Tytuł zadania - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego 

dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 5.000,- zł  

 
Otwarty konkurs ofert na powyższe zadanie został ogłoszony w związku z przyznaną przez 

Starostę Powiatu Końskiego dotacją celową w wysokości 5.000,- zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

 

Ad. 1 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie 

bieżącej działalności organizacji, które pozyskują żywność i dostarczają ją najuboższym 

mieszkańcom gminy Kleczew ” w formie wspierania zostało zamieszczone w BIP, na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń UGiM dnia 09.01.2014r. Organizacje pozarządowe 

mogły składać oferty na realizację ww. zadania w terminie 10-31 stycznia 2014r. osobiście lub 

za pośrednictwem poczty lub kuriera w sekretariacie UGiM. Kwota dotacji na realizację 

powyższego zadnia wyniosła 10.000 zł. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta -  

Banku Żywności w Koninie na kwotę 10.000zł. Bank od 2004r. wspiera najuboższych 

mieszkańców gm. Kleczew tj. dostarcza żywność pozyskaną w ramach Europejskiego 

Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD) oraz pozyskaną podczas różnych akcji i zbiórek. 

Wnioskowana dotacja stanowi pokrycie części kosztów ponoszony przez organizację 

związanych z codzienną działalnością tj.: 

- paliwo do samochodów, naprawy samochodów, wózków, przeglądy, oznakowanie 

samochodu, ubezpieczenie 3.000,- zł,  

- wynagrodzenie koordynatora 1.000,- zł,  

- wynagrodzenia magazynierów – 3.000,- zł,  

- ochrona obiektu 500,- zł,  

- telefon, Internet, poczta 500,- zł, 

- materiały biurowe 1.000,- zł,  

- składka członkowska na rzecz Wielkopolskiego BŻ – 1.000,- zł.  

Oferta Banku Żywności w Koninie została zaopiniowana przez Komisję Konkursową 

powołaną Zarządzeniem Nr 0050/4/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 

10 stycznia 2014r. Sprawozdanie z pracy Komisji Konkursowej zostało przedłożone BGiM 

6 lutego 2014r. Burmistrz GiM Kleczew po podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji zawał 

6 lutego 2014r. z Bankiem Żywności w Koninie umowę o realizację zadania publicznego na 

kwotę 10.000 zł. 

Wyniki otwartego konkursu ofert zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz na tablicy ogłoszeń UGiM w Kleczewie.  

W okresie realizacji zadania tj. od 6 lutego do 31 grudnia 2014r. Bank Żywności w Koninie 

przekazała do M-GOPS w Kleczewie 4076,12 kg żywności o wartości 13.506,79,- zł 



z programu PEAD oraz 16 937,44 kg żywności pozostałej o wartości 132.112,35,- zł. 

Dodatkowo szkoły na terenie gminy otrzymały 6 000 kg owoców o wartości 4.200,- zł, 

a w okresie przedświątecznym Bank przekazał 40 paczek świątecznych dla najuboższych 

mieszkańców gm. Kleczew w ramach akcji „Pogotowie św. Mikołaja”. Łącznie wsparciem 

zostało objętych 348 osób najuboższych. 

 

Ad. 2 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci 

i rodzin z terenu Gminy Kleczew” w formie wspierania zostało zamieszczone w BIP, na 

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń UGiM 03.01.2014r. Organizacje pozarządowe 

mogły składać oferty na realizację ww. zadania w terminie 7-27.01.2014r. osobiście lub za 

pośrednictwem poczty lub kuriera w sekretariacie UGiM. Kwota dotacji na realizację 

powyższego zadnia wyniosła 30.000 zł. W wyznaczonym terminie do sekretariatu UGiM  

wpłynęła jedna oferta –Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie na kwotę 

30.000,- zł.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie sprawuje opiekę 

nad 30 dziećmi w wieku od 6-16 lat wychowującą się w rodzinach dysfunkcyjnych narażonych 

na przemoc, agresję, niedostatek materialny oraz pokoleniową patologię. Placówka, dla swoich 

podopiecznych prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne, organizuje: 

dożywianie dzieci, wyjazdy i wycieczki, Dzień Ogniskowicza, Dzień Matki i Ojca, imprezy 

sportowo – rekreacyjne, śniadanie wielkanocne, półkolonie, wieczerzę wigilijną i koncert 

bożonarodzeniowy. Dotacja stanowi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością 

placówki tj. kosztów: 

- wynagrodzenie kadry pedagogicznej oraz dodatek kierownika – 10.925,- zł,  

- wynagrodzenia kadry pedagogicznej  9.000,- zł,, 

- dodatek dla kierownika 3.575,- zł, 

- koszt obsługi finansowo –księgowej 2.750,- zł, 

- zakupu art. żywnościowych 4.000,- zł, 

- zakupu materiałów do zajęć i pomocy dydaktycznych 1.650,- zł, 

- zakupu środków czystości 300,- zł, 

- półkolonie: bilety wstępu, posiłek, transport  4.200,- zł, 

- jednodniowa wycieczka – bilety wstępu, posiłek, transport 3.000,- zł, 

- podróży służbowych 320,- zł, 

- wieczerza wigilijna 1.050,- zł, 

- kronika – zakup kroniki i odbitki zdjęć 155,- zł. 

 

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie została 

zaopiniowana przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050/5/2014 

Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 stycznia 2014r. W skład Komisji Konkursowej 

weszli dwaj przedstawiciele UGiM. Sprawozdanie z pracy Komisji Konkursowej zostało 

przedłożone BGiM Kleczew dnia 31.01. 2014r. 

 Burmistrz GiM Kleczew po podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji zawał 31 stycznia 

2014r. z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie umowę o realizację 

zadania publicznego na kwotę 30.000 zł. 

Wyniki otwartego konkursu ofert zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz na tablicy ogłoszeń UGiM w Kleczewie.  

 

Ad. 3 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci 

i rodzin z terenu Gminy Kleczew” w formie wspierania zostało zamieszczone w BIP, 



na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń UGiM 25.06.2014r. Organizacje pozarządowe 

mogły składać oferty na realizację ww. zadania w terminie od 26 czerwca do 18 lipca 2014r. 

osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w sekretariacie UGiM. Kwota dotacji na 

realizację powyższego zadnia wyniosła 5.000 zł. W wyznaczonym terminie do sekretariatu 

UGiM  wpłynęła jedna oferta –Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie 

na kwotę 5.000,- zł. Dotacja stanowi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością 

placówki tj. kosztów: 

- jednodniowej wycieczki – bilety wstępu, posiłek, transport 4.200,- zł, 

- zakupu regałów 800,- zł. 

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie została 

zaopiniowana przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050/27/2014 

Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 18 lipca 2014r. Sprawozdanie z pracy Komisji 

Konkursowej zostało przedłożone BGiM Kleczew dnia 27.07. 2014r. 

 Burmistrz GiM Kleczew po podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji zawał 23 lipca 2014r. 

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie umowę o realizację zadania 

publicznego na kwotę 5.000 zł. 

 

Ww. organizacje, realizujące zadania publiczne, nie miały przypisanych środków do zwrotu.   

 

 

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

26 czerwca 2014r. do Urzędu GiM w Kleczewie wpłynęła oferta z pominięciem otwartego 

konkursu ofert.  

Podmiot składający ofertę: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Kleczewie 

Rodzaj zadania: Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

Tytuł zadania publicznego: Tylko odległość nas dzieli. Działajmy wspólnie dla przyszłości. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 5.754,-  zł 

Data upublicznienia oferty: 27.06.2014 r.  

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można było zgłaszać do dnia 04.07.2014r. 

na adres e-mail: ugim@kleczew.pl lub pocztą. 

 

W wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił uwag do oferty w związku z powyższym 

08.07.2014r. Burmistrz GiM Kleczew zawarł z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania 

publicznego, dzięki czemu możliwa była polsko – ukraińska wymiana uczniów szkół 

podstawowych podczas wakacji. Realizacja zadania przyczyniła się do integracji uczniów 

z uwzględnieniem różnorodności kultur i tradycji obu narodów 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na: 

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, 

2) konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

3) promocji działalności organizacji na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie, 

4) wzajemnym wykorzystywaniu wiedzy specjalistów pracujących w samorządzie 

i organizacji, 

5) udzielaniu, w miarę możliwości, bezpłatnych porad prawnych dla organizacji 

pozarządowych. 

 

 



 

Efekty realizacji Programu  

- zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

poprawa ich funkcjonowania w rodzinie, szkole oraz wśród rówieśników, 

- zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

- integracja młodzieży, 

- zmniejszenie liczby osób niedożywionych. 


