SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CELESTYNÓW
Z ORGANIZACJAM POZARZĄDOWYMI w 2018 R.
W 2018 roku organizacjom pozarządowym Gmina Celestynów zlecała realizację zadań
publicznych w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W 2018 roku Gmina Celestynów ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w konkursie oferty złożyły 2
organizacje, które otrzymały dofinansowanie;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w konkursie
oferty złożyły 3 organizacje, które otrzymały dofinansowanie.
W 2018 roku 2 organizacje złożyły oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert
zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1817), z czego 1 organizacja otrzymała
dofinansowanie.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Środki przeznaczone w 2018 roku na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosiły: 110.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje na łączną kwotę:
110.000,00 zł następującym organizacjom:
 Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów –
94.915,00 zł.
W ramach dotacji zorganizowano piłkarskie szkolenie sportowe i inne zajęcia
(mecze, turnieje na terenie całego kraju, imprezy rekreacyjno-sportowe) dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapoczątkowano proces szkolenia drużyny piłki
halowej „Futsal”. Przeprowadzone zostały zajęcia z formacją Cheerleaders. W
czerwcu oraz wrześniu zorganizowano pikniki rodzinne. W ramach zadania odbyło
się 937 jednostek treningowych. Udział wzięło 176 uczestników.
 Celestynowsko-Kołbielski Klub Sportowy „Sokół”, ul. Regucka 3, 05-430
Celestynów – 15.085,00 zł.
W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci oraz
dorosłych w zakresie piłki nożnej. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów
oraz osoby zatrudnione w charakterze kierowników drużyn i obsługi technicznej.
Grupy stowarzyszenia brały udział w imprezach i zawodach sportowych na terenie
całego kraju w tym rozgrywkach MZPN.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Środki przeznaczone w 2018 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiły 34.700,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje na łączną kwotę:
34.620,00 zł następującym organizacjom:
 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067
Warszawa – 9.620,00 zł.
W ramach dotacji zorganizowana została gra miejska „Superbohaterowie Stulecia”
w dn. 10 listopada 2018 r. W grze udział wzięło 90 uczestników. Przeprowadzono
6 zbiórek dotyczących bohaterów związanych z historią Celestynowa, w tym nocny
maraton filmowy. Zorganizowano grę harcerską oraz wzięto udział i przygotowano
„jarmark regionów” prezentujący charakterystykę regionów. Zadbano o miejsca
pamięci na terenie gminy Szacunkowo w zadaniu udział wzięło 120 zuchów
i harcerzy oraz około 60 osób pochodzących spoza harcerstwa.
 Fundacja Nowoczesny Konin, ul. Kwiatkowskiego1/210, 62-500 Konin – 2.000,00
zł.



W ramach dotacji przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczestnicy
poznali zabytek architektury Gminy Celestynów – kościół pw. WNMP
w Celestynowie. Warsztaty polegające na zbudowaniu z klocków lego, według
instrukcji, celestynowskiego kościoła odbyły się w łącznym wymiarze 8 godzin
lekcyjnych – 4 spotkania po 90 min. Warsztaty odbyły się w szkołach
podstawowych z terenu gminy Celestynów (4 placówki). W warsztatach wzięło
udział 56 uczestników.
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, ul. Powstańców
Śląskich 10 pok. 132, 41-902 Bytom – 20.000,00 zł.
W ramach dotacji zorganizowano Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze
w formie imprezy plenerowej z wystawami plenerowymi, które odwiedziło ponad
2,5 tys. osób. Wydano książkę o walkach na Przedmościu w roku 1944.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w związku ze złożeniem przez nie oferty
z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Parafia Matki Bożej Królowej Polski, ul. Czerska 21, 05-400 Otwock – 3.000,00 zł.
W ramach dotacji zorganizowano koncert dla mieszkańców Gminy Celestynów
w ramach Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijno-Patriotycznej Sacrosong. Występ
odbył się 17 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w kościele WNMP w Celestynowie.
Koncert wykonał zespół TURGIELANKA (grupa śpiewacza i taneczna z Litwy).

