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Sprawozdanie z realizacji w 2010r.  programu  współ pracy Gminy Bolesław  

z organizacjami pozarz ądowymi oraz innymi podmiotami prowadz ącymi 

działalno ść pożytku publicznego 

 

 

I. WSTĘP  

 

Rada Gminy w Bolesławiu  Uchwałą Nr XLII/271/2009 z dnia 22 grudnia  2009r. 

przyj ęła program współpracy  Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2010r. 

 

Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy               

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

i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego . 

 

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności                

w formach: 

 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym                  

w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych                  

w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                  

i współdziałania, 

3) konsultowania odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji, organów administracji publicznej. 

 

Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                      

i jawności. 
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II. ZADANIA REALIZOWANE W 2010R. WE WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PODSTAWIE ROCZNEGO 

PROGRAMU WSPÓPRACY Z TYMI ORGANIZACJAMI  

 

Zadanie 1.  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym 

wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, 

organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, wspieranie działań 

integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 1 - 10.000,00 zł 

 

Zadanie 2.  Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym 

w szczególności:  

-promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka nożna, piłka 

siatkowa, badminton, tenis stołowy, zawody wędkarskie poprzez organizację 

zawodów i otwartych turniejów sportowych,  

-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży / preferowane stałe zajęcia o charakterze  

szkoleniowym,  

- organizacja biegów: Bieg przełajowy o puchar I Wójta Gminy Bolesław Jerzego  

Łaskawca w Hutkach, II Ogólnopolski Bieg „Wolności” Bolesław-Sławków 2010  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 2 - 50.000,00 zł 

 

Zadanie 3.  Z zakresu związanego z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób, w szczególności zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bolesław, które są 

realizowane poprzez:  

-prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży rodzin dotkniętych  

problemem alkoholowym,  

-prowadzenie i organizowanie zajęć rekreacyjno -sportowych, prelekcji zakresu  

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

-realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia wśród  

dzieci i młodzieży.  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 3 - 65.000,00 zł  
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Łączna kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Bolesław w roku 2010 wyniosła 

125.000,00 zł i została wydatkowana na w/w zadania po przeprowadzeniu 

otwartych konkursów ofert. 

Żadna organizacja pozarządowa w 2010 r. nie wystąpiła do gminy i nie 

przedstawiła z własnej inicjatywy oferty współpracy przy realizacji zadań 

publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

      

III. ROZLICZENIE I MERYTORYCZNE WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH 

REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2010 R.  

 

Zadanie 1.  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na w/w zadanie zostały 

złożone i przyjęte do realizacji dwie oferty: 

I. Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesław iu 

w partnerstwie z Kołem Gospody ń Wiejskich – Hutki  

Zadanie pn. „Zdrowe i bezpieczne życie”  

Przekazana kwota dotacji w wysokości 3.000,00 zł  została wykorzystana na 

zakup korpusu patelni elektrycznej PE-1. 

Zakupiony z dotacji sprzęt był wykorzystywany podczas realizacji 

poszczególnych działań w ramach wspieranego przez Gminę Bolesław zadania 

publicznego (tj. przygotowanie poczęstunków na imprezy, zabawy, spotkania, 

piknik).  

Okres realizacji zadania od 25.06.2010r. do 15.12.2010r.  

Centrum Kultury przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 3.000,00 zł (powstałe odsetki na rachunku bankowym CK 

wyniosły 0,01zł i zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy) 

II. Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesła wiu 

Zadanie pn. „Coolturalne wakacje” 

Przekazana kwota dotacji w wysokości 7.000,00 zł  została przeznaczona na  

zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w wieku 9 -14 lat do 
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Zakopanego, Krynicy Górskiej i Rabki. Liczba uczestników do: Zakopanego – 50, 

Krynicy Górskiej- 40, Rabki- 50 

Okres realizacji zadania od 01.07.2010r. do 31.08.2010r.  

Centrum Kultury przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 7.000,02 zł (powstałe odsetki na rachunku bankowym CK 

wyniosły 0,05zł, z czego: kwota 0,02 zł została wykorzystana na realizację 

zadania, natomiast kwota 0,03zł została zwrócona na rachunek bankowy gminy) 

 

 

Zadanie 2.  Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na w/w zadanie została 

złożona i przyjęta do realizacji oferta: 

I. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Laskowianka”   

Przekazana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł  przeznaczona została na 

promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizowanie 

zawodów i otwartych turniejów sportowych, szkolenie sportowe dzieci 

i młodzieży, zatrudnienie instruktora, utrzymanie zaplecza obiektu, utrzymanie 

boiska.  

Okres realizacji zadania -  od 01.03.2010r. do 31.12.2010r.  

Klub Sportowy przedstawił w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem dotacji 

na kwotę 49.997,51 zł (kwota 2,49zł został zwrócona na rachunek bankowy 

gminy) 

 

Zadanie 3.  Z zakresu związanego z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób. 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na w/w zadanie została 

złożona i przyjęta do realizacji oferta: 

I. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy  Bolesław  

Przekazana kwota dotacji w wysokości 65.000,00 zł (w tym: 25.000,00 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i 40.000,00 zł na pomoc społeczną) została wykorzystana 

na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W ramach realizacji 

zadania organizowano zajęcia rekreacyjno- sportowe, prelekcje z zakresu 
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profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programów 

profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia wśród dzieci  i młodzieży. 

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, zajęcia świetlicowe- gry, 

zabawy, koła zainteresowań, zajęcia sportowo- rekreacyjne, plastyczne, 

wokalno- muzyczne, turystyczno- krajoznawcze. 

Liczba dzieci objętych pomocą wyniosła 34, w tym: chłopców - 17 , dziewczynek – 17.  

Okres realizacji od 22.02.2010r.- 31.12.2010r.  

Stowarzyszenie przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 65.001,37 zł (w tym odsetki powstałe na rachunku bankowym -

1,37zł przeznaczone na realizację zadania) 

 

 

IV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2010 R.  

 

Zgodnie z przyjętym Rocznym Programem Współpracy na rok 2010                            

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Bolesław oprócz – przekazania 

dofinansowania na zadania publiczne realizowane przez organizacje 

pozarządowe – wspierał sektor pozarządowy także w innych formach: 

- organizacja nieodpłatnych szkoleń/ konsultacji  

- umożliwienie korzystania z bazy lokalowej / sportowej gminy  

- zamieszczanie na gminnej stronie internetowej informacji związanych 

z działalnością organizacji pozarządowych. 
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V. PODSUMOWANIE ROZLICZENIA FINANSOWEGO REALIZACJI 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2010 R. 

 
Zadanie 1.  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Zadanie 2.  Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Zadanie 3.  Z zakresu związanego z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

 

Łączna wartość przekazanych środków w 2010 roku wyniosła 125.000,00 zł tj. 100% środków 

zabezpieczonych w budżecie gminy. 

Łączna kwota wydatkowana przez organizacje pozarządowe przekazanych środków publicznych  

wyniosła 124.998,90 zł tj. 99,999%. 


