
S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E 

 

z realizacji Programu współpracy Gminy Czernice Borowe z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2012 r. 

 

 

 Program współpracy Gminy Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2012 rok został przyjęty 

uchwałą Nr 116/X/11 Rady Gminy Czernice Borowe oraz zmieniony uchwałą Nr 156/XV/12 

Rady Gminy Czernice Borowe. Przyjęcie programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

konsultacji z NGO. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Programem współpracy Gminy 

Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2012 r., przeprowadzono w 2012 r. otwarte konkursy 

ofert, w których powoływane przez Wójta Gminy Czernice Borowe Komisje Konkursowe, 

wyłoniły podmioty realizujące zadania publiczne. W skład komisji weszli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędu Gminy, a także przedstawiciel Rady 

Gminy Czernice Borowe. 

 

Program obejmował następujące obszary współpracy: 

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

a) organizacja imprez promujących historię i kulturę gminy 

b) świetlice wiejskie jako centra  kultury 

2.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

a) popularyzacja kolarstwa górskiego wśród uczniów 

b) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych 

3.  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

a) aktywizacja i integracja osób starszych 



b) działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

4.  Działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 

a) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuskowie 

b) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrze. 

5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

a) poprawa estetyki wsi i gospodarstw - organizacja konkursów. 

6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

W budżecie gminy w 2012 r. zaplanowano 66 420 zł na realizacje zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. 

Na podstawie Programu współpracy na 2012 rok w oparciu o ogłoszone konkursy 

zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym łącznie realizację 6 zadań 

publicznych, w tym: 

- 1 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 

2 000,00 zł – realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej 

- 1 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 8 740,00 zł – 

realizator Gminny Klub Sportowy „BOROVIA” 

- 2 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i pomocy w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na kwotę 3 200,00 zł – realizatorzy 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej oraz Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” 

- 1 z zakresu działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kwotę 

8 520,00 zł – realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze 

- 1 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na kwotę 

2 000,00 zł – realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej 

 Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert wyniosły 24460,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały 

przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej wysokości 24 447,97 zł. 

Ponadto, w ramach Programu współpracy na 2012 rok Gmina Czernice Borowe 

przekazała Przasnyskiemu Stowarzyszeniu Historii Ożywionej w 2012 r. w trybie 

pozakonkursowym środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania  

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta złożona 

została z inicjatywy organizacji pozarządowej na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Łączna kwota przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 roku  

wyniosła 34 460,00 zł. Organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione wykorzystały środki 

finansowe na realizację zadań w wysokości 34 447,97 zł. 



Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Informacja o udzielonych 

dotacjach stanowi załącznik do sprawozdania. 

Zgodnie z przyjętym Programem współpracy Gminy Czernice Borowe  

z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2012r., Wójt Gminy Czernice Borowe - oprócz współfinansowania zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione – wspierał 

sektor pozarządowy także w innych formach: 

- publikowano informacje o organizacjach na stronie internetowej gminy, 

- udzielono pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację  zadań  publicznych 

z innych źródeł niż budżet gminy, 

- organizowano i współuczestniczono w szkoleniach i konferencjach, 

- udzielano rekomendacji organizacjom pozarządowym ubiegającym się o dofinansowania, 

- udostępniono pomieszczenie do działalności organizacji. 

 

 

Czernice Borowe, 8 marca 2013 r. 

       /-/  Wojciech Brzeziński 

                                                                                                 Wójt Gminy Czernice Borowe 
 


