
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 2011 r. 

 

 

 Program współpracy Gminy Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2011 rok został przyjęty uchwałą  

Nr 18/III/10 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 2011r., przeprowadzono w 2011 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 w Czernicach Borowych. 

 

Program obejmował następujące obszary współpracy: 

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

- promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. 

- świetlice wiejskie jako centra  kultury, 

2.  Turystyki i krajoznawstwa. 

- organizacja  rajdów, imprez popularyzujących turystykę i krajoznawstwo. 

3.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

- rozwój aktywności fizycznej wśród kobiet 

- organizowanie imprez sportowych  dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i  osób. 



- rozwój Klubów Seniora, aktywizacja osób starszych. 

5.  Działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 

- przystosowanie remizy OSP w Pawłowie  na świetlicę – zakup sprzętu na wyposażenie 

świetlicy 

- dostosowanie  otoczenia świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach do potrzeb mieszkańców- 

budowa chodnika  od świetlicy do skrzyżowania. 

6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

- poprawa estetyki wsi i gospodarstw - organizacja konkursów. 

Na podstawie Programu współpracy na 2011 rok zlecono organizacjom 

pozarządowym i podmiotom uprawnionym łącznie realizację 7 zadań publicznych, w tym: 

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

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na kwotę 4 829,00 zł 

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

6 000,00 zł 

- 1 z zakresu turystyki i krajoznawstwa na kwotę 2 124,00 zł 

- 1 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 2 200,00 zł 

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

2 000,00 zł 

 Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert wyniosły 17 153,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania 

wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej wysokości 14 528,00 zł. 

Częściowego zwrotu przyznanych dotacji dokonały: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej: 

- Stanisław Chełchowski – Pionier z Mazowsza (1 021,00 zł) 

- Organizacja konkursów wsi i gospodarstw w celu podniesienia ich estetyki i atrakcyjności 

miejscowości (3,00 zł) 

- Świetlica wiejska jako centrum kultury (1 200,00 zł) 

2. Uczniowski Klub Sportowy „CENTER”: 

- Rajd rowerowy szlakiem Mazowsza (1,00 zł) 

3. Czernickie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Gospodyń Wiejskich: 



- Letnie historie – aktywizacja osób starszych (400,00 zł) 

Ponadto, w ramach Programu współpracy na 2011 rok Gmina Czernice Borowe 

przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Kościelnym w 2011 r. w trybie 

pozakonkursowym środki finansowe pochodzące z funduszu sołeckiego w wysokości  

8 700,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 8 626,00 zł na realizację zadania z zakresu 

działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.  

Łączna kwota przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. wyniosła 

25 853,00 zł. Organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione wykorzystały środki 

finansowe na realizację zadań w wysokości 23 154,00 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 2011r., 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, 16 kwietnia 2012 r. 

 


