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Załącznik do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy  
Gminy Czernice Borowe z organizacjami pozarządowymi oraz 
 innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2011 r. 

 

INFORMACJA O DOTACJACH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU 

Lp. Nazwa organizacji 
pozarządowej 

Tytuł projektu Zakres projektu i okres realizacji Wysokośd dotacji  
i nr umowy 

Data złożenia 
sprawozdania 

Uwagi dotyczące 
realizacji  

i wysokości dotacji 

 
PROJEKTY KONKURSOWE 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Czernickiej 

Stanisław Chełchowski – 
Pionier z Mazowsza 

organizacja sympozjum naukowego 
dot. życia i działalności Stanisława 

Chełchowskiego 
01.07.2011 – 31.12.2011 

4000,00 zł 
Umowa nr 1/2011 
Aneks nr 1/2011 
Aneks nr 2/2011 

27.12.2011 Aneks nr 1/2011 
Aneks nr 2/2011 

zwrócona kwota dotacji: 
1021,00 zł 

2. Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Czernickiej 

Organizacja konkursów wsi 
i gospodarstw w celu 

podniesienia ich estetyki i 
atrakcyjności miejscowości 

organizacja konkursów: 
„Najpiękniejszy ogród 

przydomowy” – 9 zgłoszeo  
(I miejsce Barbara Chodkowska, 

nagroda o wartości 250zł;  
II miejsce Irena Słomkowska, 

nagroda o wartości 200zł;  
III miejsce Sebastian Smolioski, 

nagroda o wartości 150 zł; 
wyróżnienie za ogródek wrzosowy: 

Justyna Żmijewska, nagroda  
o wartości 100 zł; pozostali 

uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody o łącznej wartości 297zł) 

oraz  
„Najpiękniejsza wieś w gminie 
Czernice Borowe” – zgłoszono  
1 miejscowośd: Żebry (nagroda 

o wartości 1000zł) 

2000,00 zł 
Umowa nr 2/2011 

12.10.2011 wartośd zakupionych 
nagród dla pozostałych 
uczestników konkursu 
„Najpiękniejszy ogród 
przydomowy” wyniósł 

297,00 zł, a nie jak 
zaplanowano w złożonej 

wcześniej ofercie 
300,00 zł; 

zwrócona kwota dotacji: 
3,00 zł 
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01.07.2011 – 30.09.2011 

3. Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Czernickiej 

Sport to zdrowie – 
działania na rzecz poprawy 

kondycji kobiet z gminy 
Czernice Borowe 

organizacja zajęd ruchowych  
dla kobiet; wynagrodzenie 
instruktora fitness – 2200zł 

01.07.2011 – 10.10.2011 

2200,00 zł 
Umowa nr 3/2011 

10.10.2011 - 

4. Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Czernickiej 

Świetlica wiejska jako 
centrum kultury 

nauka taoca (wynagrodzenie 
instruktora taoca 800zł),  

wyjazd turystyczny do Warszawy 
(wynajem autokaru 1200zł) 

01.06.2011 – 31.10.2011 

2000,00 zł 
Umowa nr 4/2011 

31.10.2011 z braku zainteresowania 
nie odbył się 

zaplanowany w ofercie 
wyjazd do Warszawy; 

zwrócona kwota dotacji: 
1200,00 zł 

5. Uczniowski Klub 
Sportowy „CENTER” 

Rajd rowerowy szlakiem 
Mazowsza 

zorganizowano trzydniowy rajd 
rowerowy dla 20 mieszkaoców 

gminy; wydatki: koszt 
zakwaterowania w „Gospodzie pod 

kasztanem” we Fiałkowie-999zł, 
zakup upominków dla uczestników 
projektu-330zł, zakup zapasowych 

części do rowerów-494zł, koszt 
wynajmu minibusa-300zł 
01.08.2011 – 31.08.2011 

2124,00 zł 
Umowa nr 5/2011 
Aneks nr 1/2011 

 

31.08.2011 Aneks nr 1/2011 dot. 
zmiany terminu 

realizacji zadania 
publicznego; 

koszt zakwaterowania 
wyniósł 999,00 zł, w 

ofercie na ten cel 
zaplanowana była 
kwota 1000,00 zł; 

zwrócona kwota dotacji: 
1,00 zł 

6. Czernickie 
Stowarzyszenie 

Emerytów, Rencistów 
i Gospodyo Wiejskich 

Letnie historie – 
aktywizacja osób starszych 

zajęcia z jęz. angielskiego,  
wyjazdy wędkarskie, trening 
wspomagania pamięci, piknik 

rodzinny, Dancing Seniora 
01.06.2011 – 02.09.2011 

3830,00 zł 
Umowa nr 6/2011 
Aneks nr 1/2011 

29.12.2011 Aneks nr 1/2011  
dot. zmiany terminu 

realizacji zadania;  
nie zakupiono 

programów językowych 
w kwocie 100,00 zł oraz 

ogłoszeo prasowych  
w kwocie 300,00 zł; 

zwrócona kwota dotacji: 
400,00 zł + 16,00 zł 
odsetek = 416,00zł 

7. Przasnyska Fundacja 
Pomocy Dzieci  

i Młodzieży 

Doposażenie świetlicy dla 
dzieci i młodzieży w 

Rostkowie 

zakup sprzętu do prowadzenia 
zajęd dla dzieci niepełnosprawnych: 
element do symulacji i równowagi, 

999,00 zł 
Umowa nr 7/2011 
Aneks nr 1/2011 

30.11.2011 Aneks nr 1/2011  
dot. zmiany terminu 

realizacji zadania 
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Niepełnosprawnej 
„Świetlik” 

aktywna piłka wałek, hamak, 
półkule sensoryczne, plansza 

chodzik, piłeczka pajączek 
30.08.2011 – 30.11.2011 

publicznego 

 
MAŁE GRANTY 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pawłowie Kościelnym 

Przystosowanie remizy OSP 
na Świetlicę Integracji 

Społecznej w Pawłowie 
Kościelnym – zakup sprzętu 

na wyposażenie świetlicy 

Zakup sprzętu na  
wyposażenie świetlicy (kuchenka 
mikrofalowa, zastawa stołowa, 

meble kuchenne, sprzęt 
nagłośniający) 

15.06.2011 – 31.07.2011 

8700,00 zł 
Umowa nr 6/2011 

22.07.2011 Koszt zakupów pokryty  
z dotacji wyniósł 

8625,80 zł (w ofercie na 
ten cel zaplanowana 
była kwota 8700,00) 

zwrócona kwota dotacji: 
74,20 zł 

 
DOTACJE UDZIELONE W OPARCIU O USTAWĘ O SPORCIE  

 

1. Gminny Klub Sportowy 
BOROVIA 

Obrębiec na sportowo – 
piłka nożna elementem 
aktywnego wypoczynku 

treningi i rozgrywki piłkarskie 
01.07.2011 – 31.08.2011 

7100,00 zł 
Umowa nr: 

SGC.423.1/2011 

15.09.2011 opłaty administracyjne 
za uczestnictwo  

w rozgrywkach wg 
rozliczenia - 1378,00 zł, 

wg wniosku o udzielenie 
dotacji 2600,00 zł 

zwrócona kwota dotacji: 
1222,00 zł 

 
DOTACJE UDZIELONE W OPARCIU O USTAWĘ O OCHRONIE ZABYTKÓW 

 

1. Parafia pw. św. 
Stanisława Kostki  

w Rostkowie 

Prace konserwatorskie 
polegające na rewitalizacji 

terenu wokół kościoła  
w Rostkowie 

prace konserwatorskie polegające 
na rewitalizacji terenu wokół 

kościoła w Rostkowie 

10000,00 zł 
Umowa nr 1/2011 

30.11.2011 - 

 
DOTACJE UDZIELONE W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO WODNE 

 

1. Gminna Spółka Wodna Bieżące utrzymanie wód i 1)mechaniczne oraz ręczne 15000,00 zł 15.11.2011 - 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=parafia%20rostkowo&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParafia_pw._%25C5%259Bw._Stanis%25C5%2582awa_Kostki_w_Rostkowie&ei=xpYzT4ycLcXbsgbHh-DKDA&usg=AFQjCNEi3240o6fUfTJU0F-7WvGejDDldA&cad=rja
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=parafia%20rostkowo&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParafia_pw._%25C5%259Bw._Stanis%25C5%2582awa_Kostki_w_Rostkowie&ei=xpYzT4ycLcXbsgbHh-DKDA&usg=AFQjCNEi3240o6fUfTJU0F-7WvGejDDldA&cad=rja
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=parafia%20rostkowo&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FParafia_pw._%25C5%259Bw._Stanis%25C5%2582awa_Kostki_w_Rostkowie&ei=xpYzT4ycLcXbsgbHh-DKDA&usg=AFQjCNEi3240o6fUfTJU0F-7WvGejDDldA&cad=rja
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Czernice Borowe urządzeo melioracji 
szczegółowych 

wykaszanie skarp i dna rowów 
melioracyjnych -25,48 km oraz 

wycinanie odrostów krzaków ze 
skarp rowów -25,48 km w 
miejscowościach: Grójec, 
Olszewiec Kol., Olszewiec, 

Pawłówko, Jastrzębiec, Rostkowo, 
Górki, Jabłonowo, Nowe Czernice, 

Żebry, Zembrzus 
2)Naprawa sieci drenarskiej w 
miejscowościach: Olszewiec, 

Czernice Borowe, Grójec 
01.10.2011 – 10.11.2011 

Umowa nr 7/2011 

 


