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I. WSTĘP  

 

Na podstawie art. 5a pkt. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku  publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 234  poz. 

1536 z późniejszymi zmianami ) przedkłada się sprawozdanie  z realizacji  Rocznego 

Programu  Współpracy Gminy Bolesław  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012. 

 

Program współpracy Gminy Bolesław  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2012 

rok  ( zwany dalej Programem ) został uchwalony   28 listopada 2011r.  Uchwał ą 

Nr XII/100/2011 Rady Gminy Bolesław.  

Przyjęcie Programu służy lepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

efektywniejszemu realizowaniu przez te organizacje zadań publicznych. 

Tworzenie Programu przebiegało w nast ępujących etapach: 

- przygotowanie projektu programu przez  Referat Rozwoju Gospodarczego 

Planowania Przestrzennego i  Komunikacji na bazie programu  współpracy na 

rok 2011. 

- ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu   zamieszczono w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław  oraz na 

tablicy ogłoszeń   w siedzibie Urzędu w terminie od dnia 15.09.2011r.- 

10.10.2011r. 

-  przedstawienie  treści projektu programu na spotkaniu z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy  Bolesław  w dniu 

28.09.2011r.  

- przedłożenie projektu programu Radzie Gminy celem uchwalenia.  

 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności. Podstawową formą współpracy było różnorodne wspieranie tej 

działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się przede 

wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.  
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Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form 

i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, 

zleconych przez Gminę  Bolesław  na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. 

 

 

II. ZADANIA REALIZOWANE W 2012r.. WE WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PODSTAWIE ROCZNEGO 

PROGRAMU WSPÓPRACY Z TYMI ORGANIZACJAMI  

 

 

Zadanie priorytetowe 1.   Pomoc społeczna, w tym po moc rodzinom                    

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób, w tym: 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu 

Gminy Bolesław, w szczególności dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym, 

- prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych dla wyżej wymienionych dzieci,  

- realizacja otwartych programów profilaktycznych i promujących zdrowy styl 

życia wśród dzieci i młodzieży,  

- inne projekty wspierające realizację zadań określonych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław.  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 1 – 65.000,00 zł, w tym: 

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000,00 zł 

- na  pomoc społeczn ą - 45.000,00 zł  

 

Zadanie priorytetowe  2.  Wspieranie i upowszechnia nie kultury fizycznej           

w tym:  

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

siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, wędkarstwo, 

lekkoatletyka itd., poprzez organizację zawodów i otwartych turniejów 

sportowych, dla różnych grup wiekowych,  

- szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, preferowane zajęcia stałe                         

o charakterze szkoleniowym, w oparciu o bazę sportową gminy.   

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 2- 50.000,00zł  
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Zadanie priorytetowe 3. Działalno ść wspomagaj ąca rozwój wspólnot                       

i społeczno ści lokalnych, w tym:  

- organizacja imprez kulturalnych wspierających integrację mieszkańców                        

i promocję Gminy, 

- związane z  kultywowaniem tradycji lokalnej, 

- dotyczące wspierania i upowszechniania idei  samorządowej, pobudzania 

aktywności obywatelskiej. 

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 3 – 4.000,00 zł  

  

 

Zadanie priorytetowe 4. Kultura, sztuka, ochrona dó br kultury i dziedzictwa 

narodowego, w tym: 

- przedsięwzięcia artystyczne, twórczość literacka, promocja czytelnictwa                 

( wystawy, odczyty, imprezy, publikacje),  

- działania na rzecz zwiększenia dostępu do lokalnych dóbr kultury i ich 

promocji.  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 4 – 4.000,00 zł  

 

 

Zadanie priorytetowe 5. Działalno ść na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

w tym: 

- aktywizacja osób w wieku emerytalnym, promocja aktywnego i zdrowego trybu 

życia.  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 5 – 2.000,00 zł  

 

 

Łączna kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Bolesław w roku 2012  wyniosła 

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

otwartych konkursów ofert. 

Żadna organizacja pozarządowa w 2012 r. nie występowała  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.  
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III. ROZLICZENIE I MERYTORYCZNE WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH 

REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2012 R.  

 

Zadanie  priorytetowe 1.   

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 przygotowana przez:  

 

I. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy  Bolesław,     

z siedzib ą: Bolesław ul. Główna 46     

Przekazana kwota dotacji w wysokości 65.000,00 zł   (w tym 20.000,00 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i 45.000,00 zł  na pomoc społeczną )   

 została  przeznaczona na  prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”.                 

 Placówka  opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego „Świetlik” prowadziła  

formy pracy oraz zabezpieczyła następujące świadczenia:  

- pomoc w nauce, 

- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć 

sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych, artystycznych, plastycznych, psycho-

edukacyjnych, psychologicznych, wychowawczych, wokalno – muzycznych oraz 

rozwijających kreatywne myślenie, 

- praca z rodziną dziecka, 

- pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych                           

i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny, 

- pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie 

pożądanych, pomoc w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych 

umiejętności społecznych  koniecznych do samodzielnego funkcjonowania                      

w dorosłym życiu, 

- kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem, 

- pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku dziennie                       

w formie dostosowanej do pory dnia, 

- zajęcia korekcyjne i kompensacyjne, 

- stałą współpracę ze Szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu, Sądem                

i innymi instytucjami, 

- profilaktyką uzależnień , 
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- wychowanie, 

- opiekę, 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, 

- inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży z różnych 

środowisk,  

Liczba dzieci objętych pomocą wyniosła 21, w tym: chłopców - 13 , dziewczynek – 8 

Okres realizacji:  07.02.2012r.- 31.12.2012r.  

Stowarzyszenie przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 65.001,20 zł ( w tym: 20.000,72 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,                

i 45.000,72 zł na pomoc społeczną ) z czego: 1,20 zł odsetki, które zgodnie                            

z zawartą  umową zostały wykorzystane na realizację zadania.  

  

Zadanie priorytetowe 2.  Z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu  

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert zostały złożone i przyjęte do 

realizacji dwie  oferty: 

 

I. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Laskowianka”                        

z siedzib ą: Laski ul. Le śna   / na zadanie nr 1/ 

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie piłki nożnej oraz wędkarstwa 
lub lekkiej atletyki, siatkówki itp. poprzez szkolenia oraz organizowanie lub uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym, na rzecz mieszkańców Gminy, w tym:  
- organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych 
- organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy  
- udział we współzawodnictwie sportowym poza granicami Gminy  
- możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych  
   
Przekazana kwota dotacji w wysokości  45.000,00zł przeznaczona została  na : 

− zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć piłkarskich z piłkarzami, 
− zakup uposażenia i  sprzętu sportowego w postaci butów piłkarskich, piłek, 

rękawic bramkarskich, ochraniaczy itp. niezbędnego do prowadzenia                        
i uczestnictwa w zajęciach  piłkarskich, 

−  pokrycie kosztów  związanych  z wyjazdami na mecze piłkarskie, 
−  pokrycie kosztów  związanych  z przygotowaniem boiska do rozgrywek oraz 

praniem strojów sportowych, 
− opłaty i delegacje sędziowskie związane z sędziowaniem  meczy piłkarskich, 
− pokrycie kosztów dostarczania do obiektu sportowego niezbędnych mediów, 
− zakup trawy i nawozu w celu utrzymania nawierzchni trawiastej boiska 

sportowego, 
− zakup innych materiałów w postaci emulsji do malowania linii, paliwa itp. w 

celu przygotowania boiska do rozgrywek i imprezach piłkarskich, 
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− zakup słodyczy, wody mineralnej i napoi chłodzących dla zawodniczek                       
i zawodników biorących udział w turniejach, biegach, treningach oraz 
rozgrywkach i imprezach piłkarskich, 

− zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w zawodach 
wędkarskich, 

− inne wydatki niezbędne do prowadzenia rozgrywek piłkarskich i organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 
Okres realizacji zadania -  od 08.02.2012r. do 31.12.2012r.  

Klub Sportowy przedstawił w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem dotacji  

na kwotę  44.997,56 zł. Niewykorzystana  kwota dotacji w wysokości  2,44  zł została 
zwrócona  na rachunek bankowy Gminy.  
 
 
 

II. Stowarzyszenie „ORBITA”  z siedzibą 32-332 Bukowno ul. Wiśniowa  14 
/ na  zadanie nr 2 /  

 
Zadanie nr 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie jednej (lub więcej) 
z przykładowych dyscyplin:  piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy – 
realizowanych w oparciu o szkolną bazę sportową, 

na rzecz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych z terenu Gminy Bolesław, w tym:  
- organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych  
- organizowanie turniejów, zawodów międzyszkolnych  

 

Przekazana kwota dotacji w wysokości 5 000,00  zł  przeznaczona została na 

promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizowanie 

zawodów i otwartych turniejów sportowych, szkolenia sportowe, obsługę 

sędziowską,  wynagrodzenie trenera, zakup piłek, nagrody, puchary, dyplomy, 

koszulki sportowe,  poczęstunek dla uczestników. 

Kluczowym działaniem realizacji przedmiotowego zadania było zorganizowanie  

cyklu turniejów między szkolnych pod nazwą „Mistrzostwa Gminy Bolesław                

w piłce nożnej klas I-III” tj. dla 40 dzieci ze Szkół Podstawowych Bolesław, 

Laski, Podlipie i Krzykawa.    

Okres realizacji zadania -  od 08.02.2012r. do 31.12.2012r.  

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 5 000,00 zł.  
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Zadanie priorytetowe 3.  Z zakresu wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                           

i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot                

i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym . 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na w/w zadania zostały złożone   

i przyjęte  do realizacji 3 oferty: 

 
 

I. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy  Bolesław -                  

z siedzib ą: Bolesław ul. Główna 46  / Zadanie pn. „Kulturalne  

wakacje”/ dot. zadania publicznego 

 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie: 
 - przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej, promocji czytelnictwa                                                       

( wystawy, odczyty, imprezy, publikacje), 
 -  działań na rzecz zwiększenia dostępu do lokalnych dóbr i ich promocji.  

 

 

 Przekazana kwota dotacji w wysokości 4.000,00 zł  została przeznaczona na  

zorganizowanie  wycieczek dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. 

Wycieczki odbyły się: 

- w dniu 24.07.2012r. do Olkusza i Rabsztyna  ( dla 30 uczestników) 

- w dniu 24.08.2012r. do  Krakowa / Podziemia Rynku ( dla 30 uczestników) 

-  w dniu 30.08.2012r. do Krakowa / Ogród Botaniczny ( dla 30 Uczestników) 

 Okres realizacji zadania od 14.06.2012r. – 31.08.2012r.  

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 3 891,29 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości  108,71zł   + 

0,01 zł odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia) zostały zwrócone   na rachunek bankowy Gminy Bolesław.   
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II. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gmin y Bolesław z siedzib ą: 

Bolesław ul. Główna 46  / Zadanie pn. „ Zamkowe leg endy”/ dot. zadania 

publicznego  

• Działalność wspomagająca  rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym:  
- organizacja imprez kulturalnych wspierających  integrację mieszkańców i promocję Gminy, 
- związane z kultywowaniem tradycji lokalnej, 
- dotyczące wspierania i upowszechniania idei samorządowej, pobudzenia aktywności obywatelskiej  

 

Przekazana kwota dotacji w wysokości 4.000,00 zł  została przeznaczona na  

zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży  w wieku 6-17 lat do Pieskowej 

Skały w dniu 22.08.2012r.  i Ogrodzieńca w dniu 19.07.2012r.  Liczba 

uczestników wycieczek wynosiła po 30 osób.  

Okres realizacji zadania od 14.06.2012r. do 31.08.2012r.  

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 3.635,49 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 364,51 zł + 

0,01 zł odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia) zostały  zwrócone na rachunek bankowy Gminy Bolesław.  

 
 
 
III.   Polski Zwi ązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okr ęgowy               

w Olkuszu  z siedzib ą: Olkusz ul. Szpitalna 9  /Zadanie pn. „ Wesołe jes t 

życie seniora”/ dot. zadania publicznego  

• Działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: 
- z zakresu aktywizacji osób w wieku emerytalnym, promocji aktywnego i zdrowego trybu życia.  

 

Przekazana kwota dotacji w wysokości 2.000,00 zł została przeznaczona na  

na  zorganizowanie „Pikniku Seniorów” w dniu 14.07.2012r. i „Dnia Seniora”               

w dniu 24.11.2012r.  

Okres realizacji zadania od 14.06.2012r. do 31.12.2012r.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  przedstawił w terminie 

sprawozdanie wraz z rozliczeniem dotacji na kwotę 2.000,00 zł.  
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IV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2012 R.  

Zgodnie z przyjętym Rocznym Programem Współpracy na rok 2012                            

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 oraz na tablicy ogłoszeń                     

w siedzibie Gminy  informacji o zadaniach publicznych, konkursach ofert oraz 

innych przedsięwzięciach związanych z funkcjonowaniem sektora 

pozarządowego ( szkolenia, konkursy, imprezy )  
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V. PODSUMOWANIE ROZLICZENIA FINANSOWEGO REALIZACJI 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2012 R. 
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Zadanie priorytetowe 1.  Pomoc społeczna, w tym pom ocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.   

Zadanie  priorytetowe 2.  Wspieranie i upowszechnia nie kultury fizycznej. 

Zadanie  priorytetowe 3. Działalno ść wspomagaj ąca rozwój wspólnot i społeczno ści 

lokalnych 

Zadanie priorytetowe 4. Kultura, sztuka, ochrona dó br kultury i dziedzictwa narodowego. 

Zadanie  priorytetowe 5. Działalno ść na rzecz osób w wieku emerytalnym.   

 

Łączna wartość przekazanych środków w 2012 roku wyniosła 125.000,00 zł tj. 100% środków 

zabezpieczonych w budżecie gminy. 

Łączna kwota  dotacji wykorzystana  przez organizacje pozarządowe wyniosła: 124.524,34 zł tj: 

99,62%. 
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Organizacje pozarządowe zwróciły  kwotę 475,66 zł niewykorzystanych dotacji oraz  kwotę 0,02 

zł odsetek od przekazanych środków dotacji (powstałych na rachunkach  bankowych  

organizacji). Ponadto, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Bolesław 

przeznaczyło kwotę 1,20 zł  powstałych na rachunku odsetek  – na realizację zadania 

publicznego.           

 

 

 Wójt Gminy Bolesław 
mgr Ryszard Januszek  

 

 

 

 

 

 

  


