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Odoowiedz na interoelacie zlozona oodczas Sesji Radv Gminv w dniu 12 2:rudnia
2008r.

W odpowiedzi na interpelacje zlozona podczas Sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2008
roku, dotyczaca rozliczenia dotacji otrzymanej od Gminy przez KRS "Dragon Tulce"
informuje, co nastepuje:
Po ogloszeniu konkursu na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w solectwie
Tulce, obejmujace wspieranie rozwoju kultury fizycznej wsród dzieci i mlodziezy w zakresie
pilki noznej zostala zlozona oferta na realizacje zadania przez Klub Rekreacyjno Sportowy
"DRAGON TULCE". Na wsparcie zadania Gminy przeznaczyla 28.000 zl. Po uzupelnieniu
przez Klub wymaganych w konkursie dokumentów zostala zawarta umowa na wykonanie
zadania publicznego w dniu 02 czerwca 2008r. Umowa okresla miedzy innymi, ze:

- transza dotacji w wysokosci

18.000 zl zostanie przekazana do dnia 30.06.2008r.

- transza dotacji w wysokosci 10.000 zl zostanie przekazana do dnia 30.09.2008r.,
- sprawozdanie czesciowe za okres od 01.01.2008r. do 31.08.2008r. zlozone zostanie do dnia
20.09.2008r.

- sprawozdanie czesciowe za okres od 01.09.2008 do 31.12.2008r.

zlozone zostanie do dnia

20.01.2009r.

- sprawozdanie roczne za 2008r. zlozone zostanie do dnia 30.01.2009r.

Na mocy w/w umowy przelana zostala na konto Klubu pierwsza transza w wysokosci 18.000
zl. Klub przekazal czesciowe rozliczenie za okres od 01.01.2008r. do 31.08.2008r., które
skorygowano w dniu 24.10.2008r. Ze sprawozdania czesciowego wynika, ze z dotacji w
okresie od 02.06.2008r do dnia 31.08.2008r. Klub wykorzystal 5.625,35 zl. Z tego wzgledu
nie przelano na konto Klubu drugiej transzy dotacji.
Z uwagi na niski wskaznik wykorzystania dotacji Prezes Klubu w dniu 24.10.2008r.
zobowiazal sie, ze przedstawi koszty, które zostaly pokryte z dotacji w miesiacu wrzesniu i
pazdzierniku 2008r. oraz wyciagi bankowe ze stanem na 31.08.2008r. i 30.09.2008r. Ze
strony Klubu nie wplynely zadne wyjasnienia. W dniu 12.11.2008r. wyslano pismo
przypominajace o zobowiazaniach klubu oraz zaproszono Prezesa do Urzedu Gminy na
spotkanie z klubami sportowymi w dniu 18.11.2008r. (pismo wyslano za potwierdzeniem
odbioru). Prezes nie uczestniczyl w spotkaniu. W dniu 12.12.2008r. wyslano do Klubu pismo
informujace o kontroli w siedzibie Klubu, wyznaczajac termin jej przeprowadzenia na dzien
18.12.2008r. Kontrola miala objac stan realizacji zadania oraz prowadzona ewidencje
ksiegowa. Nie zastano Prezesa w siedzibie Klubu ani tez w miejscu zamieszkania. W dniu
22.12.2008r. Prezes przybyl do Urzedu Gminy i zlozyl pismo, w którym informuje, ze ze
wzgledu na brak zainteresowania zajeciami grup zawodników mlodziezowych rezygnuje z
drugiej transzy dotacji i potwierdza, ze zgodnie z umowa rozliczy sie z otrzymanej dotacji
do 20 stycznia 2009r. Pelna informacja na temat sposobu wykorzystania dotacji przez KRS
"Dragon Tulce" bedzie mozliwa po uzyskaniu rozliczenia przekazanej dotacji.
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