
Czeremcha, dnia 18.03. 2013 

SPRAWOZDANIE  

z realizacji uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Czeremcha  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   

i o wolontariacie w  2012 roku 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) przedkłada się Radzie 
Gminy Czeremcha sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Czeremcha z organizacjami pozarządowymi za 2012 r. 

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. został przyjęty 
Uchwałą Nr X/76/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 4 listopada 2011 r. 

Prawo do ubiegania się o dotację przysługiwało podmiotom nie zaliczonym do sektora 
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. 

 

Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Czeremcha. Konkurs został ogłoszony w dniu 31 
stycznia 2012  roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia 
Środowiskowego Klubu Sportowego „Kolejarz” Czeremcha. W celu przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia konkursu Wójt powołał Komisję. Komisja rozpoczęła pracę w dniu 23  
lutego 2012 r. Po wnikliwym rozpatrzeniu oferty oceniono możliwość realizacji zadania. 
Oferta złożona przez w/w organizację pozarządowe spełniła wymogi określone w  ustawie 
oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych 
zadań mieściła  się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. 

Komisja pozytywnie oceniła pod względem formalnym i merytorycznym złożoną 
ofertę przez  Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Sportowy „Kolejarz” Czeremcha. W   
związku z czym wnioskowała do Pana Wójta  o zawarcie umowy na wsparcie finansowe 
wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w 
Gminie Czeremcha. 

W marcu 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą  Czeremcha, 
Środowiskowym Klubem Sportowym „Kolejarz” Czeremcha. Przyznane środki finansowe w 
wysokości 60.000,00 zł zostały  przekazane na rachunek ŚKS „Kolejarz” Czeremcha w 
dwóch transzach:  
I transza w wysokości 30.000,00 zł do 15 kwietnia 2012 roku, 
II transza w wysokości 30.000,00 zł do 15 września 2012 roku.  

Zgodnie z zapisem w umowie, organizacja zobligowana była do złożenia sprawozdań 
częściowych z realizacji zadań publicznych. Sprawozdania złożone zostały w terminie 
określonych w umowach. 

W styczniu  2013 roku Stowarzyszenie ŚKS „ Kolejarz” Czeremcha dokonało zwrotu 
środków finansowych pochodzących z dotacji przekazanej w 2012 roku, które zostały 
niewykorzystane w kwocie 526,46 zł i za  nie terminowe dokonanie zwrotu naliczono odsetki 
w kwocie 4,09 zł.  

Informacje dotyczące organizacji pozarządowych, program, ogłaszane konsultacje, 
wyniki konsultacji, projekty aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych i 
ogłoszenia o otwartych  konkursach  były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, 



w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie  
ogłoszeń  i na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

Współpraca  między   Gminą a  organizacjami  pozarządowymi  przybierała także  
formy pozafinansowe: udostępniano boisko ORLIK w celu prowadzenia treningów                 
i turniejów piłki nożnej.  

Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi popularyzowały 
wśród dzieci i młodzieży wzorce i postawy zdrowego spędzania wolnego czasu. 
Upowszechniały także kulturę fizyczną, rozwijały sportowo, zwłaszcza w dziedzinie piłki 
nożnej, propagowały aktywność ruchową na zajęciach  treningowych, oraz zawodach w 
ramach współzawodnictwa sportowego. Dzięki organizacji imprez sportowych w turniejach i 
rozgrywkach ligowych reprezentowano i promowano Gminę Czeremcha. 
Ponadto w 2012 r. wpłynęła jedna oferta z własnej inicjatywy Stowarzyszenia Miłośnicy 
Muzyki Cerkiewnej z Hajnówki” na wsparcie zadania „Jubileuszowy Międzynarodowy 
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze 
środków publicznych w kwocie 2.500,00 zł. W/w zadanie dofinansowano w kwocie 2.500,00 
zł. Sprawozdanie złożone zostało w terminie określonych w umowie. 

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach 
suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, jawności, uczciwej konkurencji i 
efektywności. 
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