SPRAWOZDANIE
z realizacji „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 2017”

______________________________
Maj, 2018r.

WSTĘP
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą organ wykonawcy jednostki samorządu terytorialnego,
nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
Roczny program 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 2017 zwany dalej programem, został przyjęty
uchwałą nr XXVII/238/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2016r.
Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z uchwałą Nr XLI/398/10 Rady Miejskie
w Kleczewie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zmienionej uchwałą Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. projekt
uchwały wraz z ogłoszeniem konsultacji został zamieszczony w BIP oraz na stronie
internetowej w terminie od 28 października do 10 listopada 2016r. Konsultacje mają formę
wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji. Pisemne opinie należało składać
osobiście lub przesyłać pocztą. Sprawozdanie z konsultacji, zostało zamieszczone w BIP oraz
na stronie internetowej. Do projektu programu żadna organizacja pozarządowa nie złożyła
uwag.
I.
CELE PROGRAMU
Celem głównym Programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między gminą i organizacjami.
Celami szczegółowymi zaś:
1. poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb
społecznych,
2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
3. stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
4. wsparcie najuboższych mieszkańców gminy, będących w trudnej sytuacji życiowej,
w tym dzieci i młodzieży.

5. zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym również
pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dysfunkcyjnych, patologicznych
oraz zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla osób dorosłych i starszych, w tym
upowszechnianie aktywnego wypoczynku.
II.

ZAKRES PRZEDMIOTOW ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Przedmiotem współpracy Gminy Kleczew z organizacjami jest realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
Do priorytetowych zadań publicznych należą:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
1a) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej.
2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. wspieranie i upowszednianie kultury fizycznej.
6. ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7. turystyka i krajoznawstwo.
8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka.
III. ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach:
1. pomocniczości – oznacza to, że gmina powierza organizacjom realizację zadań
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy.
2. suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej
działalności statutowej.
3. partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych
celów.
4. efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych
efektów realizacji zadań publicznych.
5. uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnoście

wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne jak niepubliczne, a także
obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
6. Jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami
są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych
procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Współpraca Gminy Kleczew z organizacjami miała charakter:
 współpracy finansowej,
 współpracy pozafinansowej.
Współpraca finansowa odbywała się w formie:
 zlecania organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert w formie:
 wspierania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej na pokrycie części
kosztów realizacji zadania,
 powierzenie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej
na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania.
(Powierzenie wykonywania zadań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji, natomiast wspieranie zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji)


zlecona organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie
art. 19 a ustawy, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli organizacja złoży ofertę
spełniającą łącznie następujące warunki:
 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10 000 zł,
 zadania publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
(Tryb pozakonkursowy czyli tzw. „małe dotacje” lub „małe granty” przeznaczony dla małych
inicjatyw, realizowanych w krótki czasie, inicjowany bezpośrednio przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.)

umów o wykonanie inicjatywy lokalnej za zasadach określonych ustawie
(Procedura inicjatywy lokalnej nie zakłada transferu środków finansowych w formie dotacji na
rzecz grupy mieszkańców czy organizacji pozarządowej, a jedynie wsparcie merytoryczne i
rzeczowe oraz bezpośrednie finansowanie zadania publicznego. Jest to narzędzie współpracy
finansowej napędzane przez inicjatywy oddolne)
Współpraca pozafinansowa obejmowała wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności, udzielania informacji o istnieniu źródeł finansowania czy wzajemne

wykorzystywanie wiedzy specjalistów pracujących w samorządzie i organizacji. Ponadto, w
ramach współpracy pozafinansowej gmina Kleczew udziela pomocy w dotarciu do szerokiego
grona odbiorców z informacją o przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty tj. poprzez
zamieszczanie
informacji na www.kleczew.pl czy gminnym profilu na portalu
społecznościowym Facebook. Informacje o podejmowanych działaniach przez organizacje
pozarządowe są również publikowane na łamach „Gazety Kleczewskiej” czy relacjonowane
przez media, z którym współpracuje Gmina Kleczew.
IV.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono w 2017 roku
dotacji z podziałem na tryb konkursowy oraz pozakonkursowy, ze wskazaniem: nazwy
organizacji, tytułu zadania, rodzaju zadania, kwoty udzielonej dotacji oraz całkowitego kosztu
zdania. W tabeli przedstawiono także wykaz zrealizowanych inicjatyw lokalnych
ze wskazaniem tytułu zadania, kosztu całkowitego zdania, wkładu gminy z podziałem
na finansowy i rzeczowy.
Tryb konkursowy
Lp.
1

2

Podmiot

Tytuł zadania

Bank
Żywności
w Wsparcie
Koninie, ul. Przemysłowa żywnością
124D, 62-510 Konin
najuboższych
mieszkańców
gminy
Kleczew
Towarzystwo Przyjaciół Prowadzenie
Dzieci Oddział Miejski w placówki
Kleczewie, ul. Strażacka opiekuńczo –
1, 62-540 Kleczew
wychowawczej
wsparcia
dziennego dla
dzieci i rodzin
z terenu gminy
Kleczew

Rodzaj zadania
Pomoc społeczna, w
tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
Wspieranie rodziny i
systemu
pieczy
zastępczej

Łącznie

Udzielona
kwota
dotacji

Koszt
całkowity
zadania

10000

82900

30000

30000

40000

112900

Udzielona
kwota
dotacji

Całkowita
wartość
zadania

8500

8500

4000

4000

Tryb pozakonkursowy
L
p.
1

2

Podmiot

Tytuł zadania

OSP w Jabłonce,
Jabłonka 48A,
62-540 Kleczew
OSP
w Sławoszewku,
Sławoszewek 54B,
62-540 Kleczew

„Wiatr, wypadek,
ogień, woda – strażak
zawsze rękę poda”
„Gminne zawody
sportowo – pożarnicze
Młodzieżowych
drużyn pożarniczych o
puchar BGiM
Kleczew”

Rodzaj zadania
Porządek
i bezpieczeństwo
publiczne
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

3

4

5

Oddział Rejonowy
PZERiI
w Kleczewie,
pl. Piłsudskiego 14,
62-540 Kleczew
Parafialny Zespół
Caritas,
ul. Wilczyńska
6,62-541
Budzisław
Kościelny
Oddział Miejsko –
Gminny OSP RP
w Kleczewie

„Wiek nie gra roli –
poznajemy
dziedzictwo kulturalne
i historyczne polskich
miast”
III Budzisławski
Festyn rodzinny

Organizacja XL Edycji
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej oraz
Prelekcji dla Dzieci i
Młodzieży

Działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym
Działalność
wspomagając rozwój
wspólnot
i społeczności
lokalnych
Porządek
i bezpieczeństwo
publiczne

Łącznie

Lp.

1.

Inicjator
15 mieszkańców wsi
Budzisław Górny i
Łazy

3.

15 mieszkańców
miejscowości:
Danków,
Kalinowiec,
Józefowo, Kleczew,
Złotków
22 mieszkańców wsi
Jabłonka

4.

25 mieszkańców wsi
Marszewo

2.

Inicjatywa lokalna
Całkowita
Tytuł zadania
wartość
zadania
Obchody jubileuszu
50-lecia Koła
Gospodyń Wiejskich
3838,72
w Budzisławiu
Górnym
Obchody jubileuszu
50-lecia KGW w
Józefowie
Jabłonka integruje
mieszkańców

2394,32

Marszewskie Święto
Truskawki

3175,66

Łącznie

V.

4913,73

14322,43

1900

3300

2610

3110

3500

3500

20510

22410

Wkład gminy
(ze sprawozdania)
1654,30
Wkład finansowy: 1494,30
Wkład rzeczowy: 160 zł

1665,73
Wkład finansowy:1465,73
Wkład rzeczowy: 200 zł
1211,32
Wkład finansowy: 1001,32
Wkład rzeczowy: 210 zł
1120,90 zł
Wkład finansowy: 1065,90
Wkład rzeczowy: 55 zł
5652,25

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w Rocznym programie 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 2017
wyniosła 150 000 zł.
Wskaźnik wykorzystania środków finansowych, liczony jako wysokość dotacji celowych
przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych w trybie ustawy oraz środków

przekazanych w ramach inicjatywy lokalnej do wysokości środków zaplanowanych: 150 000 –
66 162,25 = 83 837,75 tj. 44,11%.
Wysokość środków przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych w 2017r.
wyniosła 66162,25 zł, w tym w trybie konkursowym 40 0000, w trybie pozakonkursowym
20510, w ramach inicjatywy lokalnej 56 52,25.
W okresie sprawozdawczym:
 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert,
 wpłynęło 7 ofert o realizację zadania publicznego, z czego 5 w trybie uproszczonym i 4
wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 w trybie konkursowym udzielono dotacji na łączną kwotę 40 000 zł
 w trybie pozakonkursowym udzielono dotacji na łączną kwotę 20 510 zł
 w ramach inicjatywy lokalnej - wkład gminy (finansowy i rzeczowy) wyniósł 5 652,25
 zawarto 11 umów.

