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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
KRUKLANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2010”
Przyjęty Uchwałą Nr XXIII/205/09 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 grudnia 2009 r.,
„Program współpracy 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
terenie Gminy Kruklanki na rok 2010”., określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Mieściły się w nim zadania z obszaru:
1.
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób.
2.
Nauki, edukacji oświaty i wychowania.
3.
Działalności charytatywnej.
4.
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5.
Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
6.
Krajoznawstwo oraz propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego
regionu będące promocją gminy.
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Kruklanki na wspieranie zadań publicznych
zleconych organizacjom pozarządowym w 2010 roku wyniosła 37.000 zł.. Suma dotacji była taka
sama jak w 2009r. Dotowana kwota stanowiła 0,33 % budżetu Gminy.
W 2010 roku współpracę z Gminą Kruklanki podjęły te same organizacje, które realizowały
zadania w ostatnich latach tj. Uczniowski Klub Sportowy „Start”. Ponadto, podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych na
preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowały się w 2010 roku 2 lokale:
odnajmowane dla Związku Ukraińców w Polsce, oraz Caritas. Klubowi UKS „Start” udostępniano
boiska treningowe.
25 lutego 2010 roku Urząd Gminy ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, na które przeznaczył
wymienioną wyżej dotację . W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty, które złożyły:
–
Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacji „ Pomocna Dłoń”,
–
Uczniowski Klub Sportowy „START”.
Zarządzeniem Wójta powołano zespół opiniujący, którego celem było otwarcie złożonych
ofert oraz dokonania ich oceny formalnej. W wyniku analizy odrzucona została oferta
Stowarzyszenia Integracyjnego i Aktywizacji „Pomocna Dłoń”, która nie spełniała wymogów
formalnych. Wybrano ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „START”, któremu ostatecznie
przyznano dotację w wysokości 37.000 zł na realizację zadania o nazwie: Piłka nożna dzieci i
młodzieży.
Przyznana dotacja została wykorzystana na: zakup towarów takich jak stroje i obuwie
sportowe, sprzęt sportowy, puchary. Klub wniósł także swój wkład własny w postaci przygotowania
boiska piłkarskiego do przeprowadzania treningów i meczy. Na utrzymanie boiska wykorzystano
środki z przyznanej dotacji. Zakupiono nawozy, trawę i paliwo do kosiarki. Dotacja przeznaczona
była ponadto na przewóz sportowców, badania lekarskie, wynagrodzenie trenera, wynajem sali, itp.
Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w turniejach i zawodach.
Zadanie było skierowane do 60 osób. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu.

12 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wprowadzając nowe upoważnienia do wydawania uchwał przez samorządy.
Nałożono m.in. obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub z radami pożytku
publicznego, projektów uchwał dotyczących statutowych działalności organizacji. W przypadku
gdyby takie konsultacje się nie odbyły, organizacje miałyby prawo domagać się i egzekwować
uchwalenia przez Radę Gminy zasad konsultacji.
Obowiązkowy zakres obejmuje opiniowanie przez rady: projektów strategii, projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów i
współpracy. Gdyby pojawiła się sytuacja, że Rada nie przyjęła zasad konsultacji, to każdy podmiot,
który ma interes prawny w jego uchwaleniu może zaskarżyć jej brak do sądu administracyjnego. W
związku z tym 2 czerwca 2010 r., podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W związku z tym, do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy
gminy Kruklanki z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok, zaproszono organizacje
pozarządowe. Konsultacje były przeprowadzane w okresie od 29 lipca 2010 r., do 26 sierpnia 2010
roku.
Na terenie gminy Kruklanki aktywnie funkcjonuje 9 stowarzyszeń, jednak żadne z nich nie
wniosło żadnych opinii, uwag czy też propozycji.
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