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Sprawozdanie z realizacji w 2011r.  programu  współ pracy Gminy Bolesław  

z organizacjami pozarz ądowymi oraz innymi podmiotami prowadz ącymi 

działalno ść pożytku publicznego 

 

 

I. WSTĘP  

 

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest 

jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi efektami takiej 

współpracy powinno być umacnianie w społeczności lokalnej  świadomości, 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych. Aktywna działalność 

organizacji pozarządowych jest czynnikiem scalającym i aktywizującym.  

 

Przyjęty Uchwałą Nr XLIX/347/2010 z dnia 26 pa ździernika 2010r.  „Roczny 

Program Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.” zakładał 

skuteczną realizację zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty wymienione 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy zaangażowaniu 

sił, wiedzy, doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, co                     

w dalszym trwaniu procesu przekładało się na rozwój Gminy Bolesław.  

 

 

Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                      

i jawności. 
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II. ZADANIA REALIZOWANE W 2011R. WE WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA PODSTAWIE ROCZNEGO 

PROGRAMU WSPÓPRACY Z TYMI ORGANIZACJAMI  

 

Zadanie 1.  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa 

narodowego poprzez: 

- promocję gminy i regionu a w szczególności poprzez:  organizowanie imprez, 

wystaw, wydawanie publikacji informacyjno- edukacyjnych, kultywowanie miejsc 

tradycji narodowej, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 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  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

poprzez: 

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

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

poziomu sprawności dzieci i młodzieży zawody wędkarskie poprzez organizację 

zawodów i otwartych turniejów sportowych,  

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

szkoleniowym,  

Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 2 - 55.000,00 zł 

 

Zadanie 3.  Z zakresu związanego z pomocą społeczną, w tym pomocy 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, rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym,  

-realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia wśród  

dzieci i młodzieży.  
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Środki zabezpieczone w bud żecie gminy na zadanie 3 - 70.000,00 zł.  

 

Łączna kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Bolesław w roku 2011 wyniosła 

135.000,00 zł i została wydatkowana na w/w zadania po przeprowadzeniu 

otwartych konkursów ofert. 

Żadna organizacja pozarządowa w 2011 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 2011 R.  

 

Zadanie 1.   

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego  oraz 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.  

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

złożone i przyjęte do realizacji dwie oferty: 

 

I. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy  Bolesław   

Zadanie pn. „Mali podró żnicy”  

Przekazana kwota dotacji w wysokości 6.000,00 zł  została  przeznaczona na  

zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w wieku 7 -17 lat do  

Tarnowskich Gór, Krakowa, Chorzowa. Liczba uczestników do: Tarnowskich Gór 

– 30, Krakowa - 30, Chorzowa – 30. 

Okres realizacji zadania od 03.06.2011r. do 31.08.2011r. 

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 5 820,66 zł (powstałe odsetki na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia  wyniosły 0,05 zł i zostały zwrócone na rachunek bankowy 

gminy). Niewykorzystana dotacja w wysokości 179,34 zł został zwrócona  na 

rachunek bankowy.  
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II. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gmin y 

Bolesław   Zadanie pn. „Nasza Gmina w obiektywie”  

 

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

zakup aparatu i zakup antyram i wywołanie zdjęć oraz poczęstunku podczas 

wystawy oraz z  koordynatora prowadzącego  zajęcia fotograficzne.  

Zakupiony z dotacji sprzęt był wykorzystany podczas realizacji zajęć 

fotograficznych w ramach wspieranego przez Gminę Bolesław zadania 

publicznego ( tj. wystawa fotograficzna).   

Okres realizacji zadania od 03.06.2011r. do 31.08.2011r.  

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 3 783,88 zł (powstałe odsetki na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia  wyniosły 0,03 zł i zostały zwrócone na rachunek bankowy 

gminy). 

Niewykorzystana dotacja w wysokości 216,12 zł została zwrócona na rachunek 

bankowy Gminy Bolesław.  

 

Zadanie 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”   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 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 14.03.2011r. do 30.12.2011r.  
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Klub Sportowy przedstawił w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem dotacji  

na kwotę 49 996,87 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 3,13 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, 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, szkolenie sportowe dzieci 

i młodzieży, wynagrodzenie gwiazdy, wynagrodzenie trenera, zakup piłek, 

obsługę sędziowską, nagrody, puchary, dyplomy, koszulki sportowe, 

poczęstunek dla uczestników.    

Okres realizacji zadania -  od 14.03.2011r. do 30.12.2011r.  

Stowarzyszenie  przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 5 000,00 zł (powstałe odsetki na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia  wyniosły 0,19zł, zostały zwrócone 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 70.000,00 zł (w tym: 25.000,00 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i 45.000,00 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 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programów 
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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, zajęcia kulinarne.  

Liczba dzieci objętych pomocą wyniosła 38, w tym: chłopców - 20 , dziewczynek – 18.  

Okres realizacji od 04.02.2011r.- 30.12.2011r.  

Stowarzyszenie przedstawiło w terminie sprawozdanie wraz z rozliczeniem 

dotacji na kwotę 67 180,82 zł (w tym odsetki powstałe na rachunku bankowym -

1,55zł przeznaczone na realizację zadania). Niewykorzystana dotacja w wysokości 

2 819,18 zł została zwrócona  na rachunek bankowy Gminy.  

 

IV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2011 R.  

 

Zgodnie z przyjętym Rocznym Programem Współpracy na rok 2011                            

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 2011 R. 

 

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

WYKORZYSTANIE PRZEKAZANYCH  DOTACJI

KWOTA PRZEKAZANEJ
DOTACJI

10 000,00 55 000,00 70 000,00

KWOTA DOTACJI
WYDATKOWANA NA
ZADANIE

9 604,54 54 996,87 67 180,82

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3

 
 
 

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

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Zadanie 2.  Z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

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

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

 

Łączna wartość przekazanych środków w 2011 roku wyniosła 135.000,00 zł tj. 100% środków 

zabezpieczonych w budżecie gminy. 

Łączna kwota wydatkowana przez organizacje pozarządowe przekazanych środków publicznych  

wyniosła 131 782,23 zł tj. 97,616%.  

 

 
Wójt Gminy Bolesław  

                                                                                                                mgr Ryszard Januszek  


