Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzemieniewo
z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. – Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. – Dz.U. Nr 234, poz. 1536)
Rada Gminy Krzemieniewo uchwałą Nr X / 53/2011 z 20 września 2011 r. przyjęła do realizacji
Program współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2013 .
Na terenie naszej gminy działają różne organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia
zysku, należące do kategorii stowarzyszeń, a więc:
- stowarzyszenia kultury fizycznej, czyli kluby sportowe
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną (wpisane do KRS) tj. straże pożarne, Gminne
Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”, Stowarzyszenie „Razem z Nami”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołów Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
- stowarzyszenia zwykłe, t.j. koła gospodyń , kluby seniora, koła emerytów , Związek
Kombatantów RP I Byłych Więźniów
W roku 2013, współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmowała działania
o charakterze :
1/ finansowym, polegające na:
- udzielaniu dotacji celowych ze środków budżetowych, zgodnie z przyjętą uchwałą
nr V/20/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zadań
z zakresu sportu ,
- zleceniu (zgodnie z art. 19a ustawy) , na wniosek organizacji pozarządowej, realizacji zadania
publicznego o charakterze lokalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert;
- udzielaniu dotacji podmiotowej , zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, na
dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.
2/ pozafinansowym, polegające na;
- nieodpłatnym użyczaniu organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom obiektów,
pomieszczeń, autobusów gminnych w celu realizacji zadań publicznych i wspierania inicjatyw
lokalnych,
- realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
- współpracy i udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty środków finansowych z innych źródeł,
- promocji działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów
na stronie internetowej Urzędu oraz w gminnej gazecie,
- poradnictwie i pomocy w organizowaniu szkoleń podnoszących profesjonalizm działalności
organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Priorytetowym przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Krzemieniewo
z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na którą to dziedzinę przeznaczono
61.125 ,00 zł.
Niżej wyszczególnione kluby sportowe działające na terenie gminy Krzemieniewo,
po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, otrzymały dotację celową z budżetu gminy
w następujących wysokościach:
UKS BUKOS NOWY BELECIN
- Rozwój wszelkich inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia grup aktywnego spędzania czasu (narciarstwo biegowe)
- Rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo
15.000,00 zł
UKS PIAST NOWY BELĘCIN
- Rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo

6.000,00 zł

JUNIOR DROBNIN
- Działalność UKS Junior Drobnin

10.000,00 zł

GKS KRZEMIENIEWO
- Działalność Gminnego Klubu Sportowego Krzemieniewo

9.125,00 zł

UKS ORLIK PAWŁOWICE
- Rozwój dzieci i młodzieży, w tym uzdolnionej sportowo

6.000,00 zł

KUK-SON PAWŁOWICE
- Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci w przedszkolach
i szkołach gminy Krzemieniewo
(taekwondo, szkolenia sportowe, udział w zawodach)

15.000,00 zł

Jednostce OSP Krzemieniewo została udzielona dotacja celowa na zakup mundurów
bojowych, w wysokości :
5.100,00 zł
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, następujące zadania:
- Zorganizowanie nad Jeziorem Górznickim, przez Stowarzyszenie „Giełda Piosenki”
z Wrocławia, Festiwalu Artystycznych Poszukiwań „Przystań”
7.000,00 zł
- Aktywizacja środowiska lokalnego poprzez realizację programu „Smaki z podróży”
przez Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki” , )
1.980,00 zł
Na podstawie art. 10 ustawy o zatrudnieniu socjalnym przyznano dotację podmiotową na
dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej i
zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, dla uczestników z terenu
gminy Krzemieniewo, na rzecz Stowarzyszenia „PRO-ACTIV”
20.800,00 zł
_______________________________________________________________________________
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy
Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
wyniosła
96.005,00 zł.

