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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 2013. 

 

Program współpracy Gminy Bolesław  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2013 

rok  ( zwany dalej Programem ) został uchwalony   26 listopada 2012r.  Uchwałą 

Nr XXI/183/2012 Rady Gminy Bolesław.  

Przyjęcie Programu służy lepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

efektywniejszemu realizowaniu przez te organizacje zadań publicznych. 

Tworzenie Programu przebiegało w następujących etapach: 

- przygotowanie projektu programu przez  Referat Rozwoju Gospodarczego 

Planowania Przestrzennego i  Komunikacji na bazie programu  współpracy na 

rok 2013. 

- 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 16.10.2012r.- 

09.11.2012r. 

-  przedstawienie  treści projektu programu na spotkaniu z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy  Bolesław  w dniu 

22.10.2012r.  

- przedłożenie projektu programu Radzie Gminy celem uchwalenia.  

 -   zmiana Uchwały Nr XXI/183/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26 listopada 

2012r. dot. rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2013r.   

 

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. 

 

W związku z przyjęciem   Uchwały Nr XXI/186/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 

26 listopada 2012r. w sprawie : nadania Statutu Jednostce Organizacyjnej - 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławiu, która weszła  w życie 

dn. 20.12.2012r. wykreślono z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2013r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej (planowanego do realizacji w szczególności poprzez 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego).  

 

 

 

II. ZADANIA REALIZOWANE W 2013r.. WE WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PODSTAWIE ROCZNEGO 

PROGRAMU WSPÓPRACY Z TYMI ORGANIZACJAMI  

 

  

Zadanie priorytetowe  1.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

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 budżecie gminy na zadanie 1- 1.000,00 zł 

 

 

 

Zadanie priorytetowe 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot                              

i społeczności lokalnych, w tym:  

- przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej, promocji czytelnictwa 

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

 Środki zabezpieczone w budżecie gminy na zadanie 2 – 3.000,00 zł  

  

 

Zadanie priorytetowe 3. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej   

w tym: 

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

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

lekkoatletyka, itd., poprzez organizację imprez, zawodów i otwartych turniejów  

sportowych, dla różnych grup wiekowych, 

- szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, w oparciu o bazę sportową gminy.  

Środki zabezpieczone w budżecie gminy na zadanie 3 – 5.000,00 zł  

 

 

 

Łączna kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Bolesław w roku 2013 wyniosła 

9.000,00 zł i została wydatkowana na w/w zadania po przeprowadzeniu 

otwartych konkursów ofert. 

Żadna organizacja pozarządowa w 2013 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 2013 R.  

 

 

Zadanie  priorytetowe 1.  

Z zakresu  z działalności  na rzecz osób w wieku emerytalnym. 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 siedzibą: Bolesław ul. Główna 46 / Zadanie pn. „Wesoło 

w każdym wieku”.  

  

Przekazana kwota dotacji w wysokości 1.000,00 zł    została  przeznaczona na  

zorganizowanie „Dnia Seniora” w dniu 30.11.2013r. w Remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bolesławiu.    

Okres realizacji zadania od 20.06.2013 r. do 30.11.2013r.  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  i Promocji Gminy Bolesław przedstawiło  

w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem dotacji na kwotę 1.000,00 zł.  

  

Zadanie priorytetowe 2.  

Z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot   i społeczności lokalnych  

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

złożona i przyjęta do realizacji  oferta przygotowana przez:  

 

II. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław -                  

z siedzibą: Bolesław ul. Główna 46 / Zadanie pn. „Artystycznie  

w naszej gminie”. 

 

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

organizację zajęć plastycznych i edukacyjnych:  

 - w lipcu w Dworku w Krzykawce  

( zajęcia plastyczne z gliny, czerpania papieru, zajęcia edukacyjne z historii regionu    

legendami regionu, pieczone kiełbaski , gry sportowe i zabawy), 
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- w sierpniu w Dworze w Bolesławiu  

( zajęcia plastyczne z technik decupage, witraż oraz batik, konkurs plastyczny), 

 

Okres realizacji zadania od 20.06.2013 r. do 31.08.2013r.  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  i Promocji Gminy Bolesław przedstawiło  

w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem dotacji na kwotę 3.000,00 zł. 

 

 

Zadanie priorytetowe 3.  

Z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   

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

złożona i przyjęta do realizacji  oferta przygotowana przez:  

 

 III. Stowarzyszenie „ORBITA” z siedzibą 32-332 Bukowno ul. Wiśniowa  14  

Zadanie pn.:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w zakresie  

promowania piłki nożnej poprzez organizację imprez, zawodów i otwartych 

turniejów sportowych dla różnych grup wiekowych, oraz szkolenia sportowe 

dla dzieci w oparciu o bazę sportową gminy Bolesław. 

 

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 „ III Mistrzostwa Gminy Bolesław                

w piłce nożnej klas I-III” tj. 4 turnieje w  Szkołach Podstawowych dla uczniów 

Szkół  Bolesław, Laski, Krzykawa i Podlipie - dla 50 dzieci.  

Okres realizacji zadania -  od 20.06.2013r. do 31.12.2013r.  

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 5 000,00 zł.  
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IV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2013 R.  

Zgodnie z przyjętym Rocznym Programem Współpracy na rok 2013                            

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 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

V. PODSUMOWANIE ROZLICZENIA FINANSOWEGO REALIZACJI 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2013 R. 

 

  

 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

WYKORZYSTANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI

KWOTA PRZEKAZANEJ

DOTACJI

1 000,00 3 000,00 5 000,00

KWOTA DOTACJI

WYDATKOWANA NA

ZADANIE

1 000,00 3 000,00 5 000,00

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3

 

 

 

 

Zadanie priorytetowe 1.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

Zadanie  priorytetowe 2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznych 

lokalnych. 

Zadanie  priorytetowe 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

Łączna wartość przekazanych środków w 2013 roku wyniosła 9.000,00 zł tj. 100% środków 

zabezpieczonych w budżecie gminy.  

Łączna kwota  dotacji wykorzystana  przez organizacje pozarządowe wyniosła: 9.000,00 zł tj: 

100%. 

 

Wójt Gminy Bolesław 

mgr Ryszard Januszek 

   

 


