
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2019

I. Wstęp

Program współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty
Uchwałą nr XLVIII/S02/2018 z dnia 11 października 2018 r. Współdziałanie Gminy Kleszczów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2019 prowadzone było poprzez: e zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, e zlecanie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy (tzw. małe granty),
e wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków. Współpraca odbywa się na zasadachpomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności (art. 5 ust. 3 ustawy) i przybiera dwie
główne formy: pozafinansową (merytoryczną) oraz finansową.

Opinie i uwagi o projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami można było wnosić pisemnie w podanym terminie
na "Formularzu konsultacji" i złożyćw Urzędzie Gminy w Kleszczowie- Punkt Obsługi Klienta, przesłać
drogą listową na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
lub przekazaćdrogą elektroniczną na adres: kleszczow@kleszczow.pl.
W okresie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w projektu programu.

Zgodnie z uchwalonym Programem współpracy, współdziałanie Gminy Kleszczówz organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
prowadzone było w następujących formach finansowych i pozafinansowych:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu

ofert na zasadachokreślonych w ustawie,
2) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy,
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu

zharmonizowania tych kierunków,
4) możliwość udziału przedstawiciela organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych

celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
II. Współpraca finansowa

W Programie współpracy zapisano, iż na realizację zadań publicznych przeznaczona zostanie
kwota 350000,00 zł. zł. Ostatecznie na zadania objęte Programem wydatkowana została w 2019 roku
kwota 320976,76 zł. Kwota podlegająca zwrotowi wyniosła 2691,52 zł.

1. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych

W 2019 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań ujętych w Programie współpracy.
Konkurs dotyczył następujących obszarów:

- działalności na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym poprzez
prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej,
twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życiaw 2019 roku.

- działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez
stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-



kulturalnym oraz wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki i dziedzictwa
narodowego w 2019 roku.

- działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku.

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działań rozwijających i

podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania w zakresie włączania społecznego oraz
przeciwdziałania dyskryminacji osób z różnymi niepełnosprawnościami w 2019 roku.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert od organizacji. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 5
podmiotami na realizację w/w zadań.

2. Realizacja zadań publicznych w trybie otwartego konkursu

Główną formą współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
było zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań wraz z udzielaniem

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecanie zadań publicznych stanowiących zadania własne
Gminy Kleszczów organizacjom pozarządowym miało formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Polegało ono na dofinansowaniu zadania przy jednoczesnym zapewnieniu przez organizacje

pozarządowe wkładu własnego w jego realizację oraz wkładu osobowego członków stowarzyszenia

i pracę społeczną wolontariuszy. Organizacje szczegółowo określiły grupę odbiorców, którzy
uczestniczyli w realizacji zadania. Warunkiem było prowadzenie działań skierowanych do mieszkańców

gminy Kleszczów lub na jej terenie, których realizatorem była zgłaszająca się organizacja.

Współpraca Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku

realizowana była w następujących obszarach sfery zadań publicznych określonych wart. 4 ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

• Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym.

Zadania z tego zakresu realizowały dwa podmioty: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy
Kleszczów oraz Fundacja Servire Homini.

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów zrealizowano: trzy wyjazdy
turystyczno-geograficzno-historyczne dla grupy ok. 160 osób; e ośmiodniowy turnus sportowo

rekreacyjny dla grupy ok. 10 osób; e uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora z udziałem ok. 130 osób.

W ramach działań podjętych przez Fundację Servire Homini odbyły się: e spotkania studyjne,

zajęcia manualne, warsztaty rękodzielnicze e spotkania z ciekawą postacią e imprezy okolicznościowe

i integracyjne e piknik majowy, mający na celu integrację wewnątrzpokoleniową lokalnej społeczności

oraz spotkanie andrzejkowe Oferta ta skierowana była dla grupy ok. 30 osób starszych, które na ogół
nie biorą aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy.

• Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tę sferę działań gmina powierzyła Stowarzyszeniu "Kleszczów Forte".

Stowarzyszenie zorganizowało: e tygodniowe warsztaty wokalne z udziałem 25 osób
z Kleszczowskiego Chóru Mieszanego SONORE; e przemarsz paradny "III Kleszczowska Parada
Młodzieżowych Orkiestr Dętych" z udziałem pięciu orkiestr młodzieżowych w liczbie ok. 250 osób
podczasXXIIDni Kleszczowa2019.

• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.



W tym zakresie Gmina Kleszczów udzieliła wsparcia Stowarzyszeniu Górników Gminy Kleszczów

"Gwarek Brunatny", które zorganizowało 2-dniowy wyjazd "Szlakiem dolnośląskich kopalń" dla 45

mieszkańców gminy oraz uroczyste obchody Dnia Górnika ("Barbórki"), w których uczestniczyło ponad
160 osób.

• Działalność na rzeczosób niepełnosprawnych .
W tym zakresie Gmina Kleszczów udzieliła wsparcia Fundacji "Przekraczać Granice", która

zorganizowała cykl konsultacji i spotkań oraz dyżurów o charakterze informacyjnym, specjalistycznym,
psychologicznym i środowiskowym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz wydrukowała
broszurę informacyjną dotyczącą różnych możliwości pomocy dla ON. Adresatami projektu byli
mieszkańcy gminy Kleszczów.Zorganizowano również spotkanie edukacyjne z młodzieżą, dotyczące
zwrócenia uwagi na ograniczenia jakim często podlegają osoby niepełnosprawne. W całym projekcie
udział wzięło powyżej 80 osób.
3. Realizacja zadań publicznych z pominięciem trybu otwartego konkursu.

Na podstawienie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnej
może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego, spełniającego łącznie
następujące warunki:

1. wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10000,00 zł,
2. zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W ramach tzw. małych grantów w 2019 roku wpłynęły 4 wnioski o zlecenie zadania publicznego, które
złożyły 3 organizacje. Wójt Gminy Kleszczówuznając celowość realizacji zaproponowanych przez nie
działań wszcząłprocedury i zawarł umowy na realizację zadań z następujących obszarów:

• Działalność na rzeczwspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny zorganizował dwa cykle "Czwartków lekkoatletycznych", w których
mogli trenować utalentowani sportowo uczniowie szkółz Gminy Kleszczów.

• Działalność na rzeczturystyki, rekreacji i sportu.
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica zorganizowało trzydniowy wyjazd do Wilna, Kowna i Trok
dla ok. 50 uczestników.

• Działalność na rzeczochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza.
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyżaw Łodzi w ramach projektu ,,100 lat ratowania
życia ludzkiego" upowszechniał znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i propagował ideę
honorowego krwiodawstwa, organizując m.in. pokazy z zakresu pomocy przedmedycznej
w przedszkolachGminy Kleszczówdla ok. 150 dzieci oraz spotkanie z poczęstunkiem ,,100 lat ratowania
życia ludzkiego" dla ok. 100 uczestników.

• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica w grudniu przeprowadziło pokaz dań wigilijnych.
Uczestnikamitego pokazu było ok. 600 osób, które miały możliwość skosztowania dań, przygotowanych
na ten cel.



III. Komunikacja i konsultacje

Gmina Kleszczów we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców

informuje o inicjatywach oraz wydarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy rozwój organizacji
pozarządowych.

Od 21 października do 29 października 2019 r. były prowadzone konsultacje projektu "Programu
współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020". Do udziału w konsultacjach zapraszano wszystkie zainteresowane organizacje sektora NGO.

IV. Współpraca pozafinansowa:

Współpraca pozafinansowa Gminy Kleszczów z sektorem pozarządowym dotyczyła różnych sfer
działalności, a w szczególności:

II przygotowania Programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,

• udostępniania na stronie internetowej informacji dla sektora pozarządowego, w tym
informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w roku obowiązywania Rocznego

Programu - bezpośrednio w referacie zajmującym się współpracą z NGO, za pośrednictwem strony
internetowej Gminy: www.kleszczów.pl oraz poprzez publikację informacji na temat działalności
w Informatorze Kleszczowskim.

V. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w roku 2019 r.
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6. 10000,00 zł
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Fundacja "Przekraczać Granice"
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Kleszczów, dnia 09.04.2020 r.


