
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 2016 r. 

 

 Program współpracy Gminy Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok został przyjęty 

uchwałą Nr 121/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015 r. Przyjęcie 

programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji z NGO. 

 

Program obejmował następujące obszary współpracy: 

1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz     

           wyrównywanie szans tych rodzin i  osób. 

 

2) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

3) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 

4) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 

5) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

6) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

7) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

          

8) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

9) Edukacji, oświaty i wychowania. 

 

10) Ochrony i promocji zdrowia. 

 

11) Turystyki i krajoznawstwa. 

 

12) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

13) Promocji i organizacji wolontariatu. 

 

14) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Kwota planowanych oraz udzielonych dotacji w roku budżetowym 2016 na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wynosiła po zmianach  

w trakcie roku budżetowego 522 737,57 zł, w tym: 



- 86 720,00 zł na realizację zadań publicznych na podstawie uchwały nr 90/IX/07 

Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określania zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). Dotację otrzymały: Przasnyskie 

Stowarzyszenie Historii Ożywionej w kwocie 76 720,00 zł na renowację parku ze stawem w 

Chojnowie oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Macieja w Pawłowie Kościelnym w 

kwocie 10 000,00 zł na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego 

kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.  

- 10 000,00 zł na podstawie uchwały nr 92/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z 

dnia 15 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). Dotację otrzymała 

Gminna Spółka Wodna Czernice Borowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji 

szczegółowych. 

- 10 000,00 zł na podstawie uchwały nr 317/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe 

z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 

Gminy Czernice Borowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Dotację otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze na zakup samochodu 

strażackiego. 

- 416 017,57 zł na podstawie uchwały nr 109/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z 

dnia 30 września 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół 

podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, na terenie Gminy Czernice Borowe, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Dotację otrzymało SPOŁECZNO-

OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 

„EDUKATOR” na utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Węgrze. 



Na realizację zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert  

oraz w trybie pozakonkursowym w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Gmina Czernice 

Borowe nie przekazała żadnych środków finansowych.  

Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w całości. Nie nastąpiło ich 

zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy. 

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 2016 r., 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 oraz udzielano pomocy merytorycznej w rozliczaniu 

   dotacji, 

- organizowano i współuczestniczono w szkoleniach i konferencjach, 

- udzielano rekomendacji organizacjom pozarządowym ubiegającym się o dofinansowania, 

- udostępniono pomieszczenie do działalności organizacji. 

 

Czernice Borowe, 20 lutego 2017 r. 

 

       /-/  Wojciech Brzeziński 

                                                                                                 Wójt Gminy Czernice Borowe 

 


