SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY CELESTYNÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI w 2021 R.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
do zadań własnych gminy należy współpraca z organizacjami pozarządowymi. W 2021
roku

Gmina

Celestynów

podejmowała

zarówno

finansową,

jak

i

pozafinansową

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca podejmowana była na podstawie
przyjętego przez Radę Gminy Celestynów „Programu współpracy Gminy Celestynów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021”. Jego głównym celem było budowanie partnerstwa pomiędzy
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami, a także
poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
Gminy Celestynów poprzez stworzenie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu
publicznym.
Przygotowanie „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi
oraz

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2021”

obejmowało m.in. zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych i innych podmiotów
podczas konsultacji projektu programu poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji
Gminy Celestynów, oficjalnej stronie gminy oraz tablicy ogłoszeń. Program współpracy na
2021

r.

został

przyjęty

przez

Radę

Gminy

Celestynów

Uchwałą

Nr

223/20

z dnia 8 grudnia 2020 r.
Uchwalenie rocznego programu współpracy pozwoliło w 2021 roku realizować zadania
związane ze wspieraniem inicjatyw organizacji pozarządowych. Program precyzował
zakres współdziałania oraz określał reguły współpracy, a także wskazywał zakres zadań
merytorycznych realizowanych w 2021 r. Środki finansowe pozwalające na realizację
programu zabezpieczone zostały w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Celestynów na 2021 rok.

I.

Zakres planowanych do realizacji zadań publicznych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami miała charakter
finansowy i pozafinansowy. Gmina w 2021 r. prowadziła działalność w sferze zadań
publicznych współpracując w zakresie:
1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez:
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a) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii,
b) prowadzenia

działań

informacyjnych

dla

dzieci

i

osób

z

rodzin

dotkniętych

uzależnieniami i przemocą w zakresie udzielania informacji o formach i sposobach
leczenia, o grupach wsparcia, o przepisach prawnych,
c) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez ogniska, świetlice i inne
placówki

opiekuńczo-wychowawcze

dla

dzieci

i

młodzieży

z

rodzin

ubogich

z dysfunkcjami,
d) promocję zdrowego stylu życia,
e) profilaktykę zdrowia mieszkańców.
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,
c) organizowanie

masowych

imprez

sportowo-rekreacyjnych,

turniejów,

olimpiad

oraz innych imprez o podobnym charakterze,
d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu ponadgminnym.
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności
poprzez:
a) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów,
b) przygotowywanie publikacji książkowych i prasowych o tematyce lokalnej,
c) opieka nad obiektami historycznymi oraz kultywującymi tradycje lokalne i regionalne,
d) upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu,
e) organizowanie imprez historycznych,
f)

przygotowywanie inscenizacji historycznych związanych z historią i tradycją lokalną.

4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności
poprzez:
a) edukację ekologiczną,
b) podnoszenie kultury ekologicznej środowiska.
5) Turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:
a) organizowanie rajdów rowerowych,
b) organizowanie wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży,
c) wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie ścieżek turystycznych,
d) promocję turystyki i krajoznawstwa.
6) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Zgodnie z §12 Programu za koordynację i wykonanie zleconego zadania publicznego
oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji odpowiada:
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a) Biuro Promocji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa.
b) Referat Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
c) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów w zakresie nauki, edukacji, oświaty
i wychowania.

II.

Środki finansowe przekazane na realizację zadań
w ramach Programu

Nazwa zadania publicznego

Wartość środków
przekazanych w 2021 r.
na realizację zadania
115.000,00 zł
34.402,00 zł

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

III.

Zadania realizowane w ramach Programu

III.1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotację celową na następujący
projekt:
„Celestynów – gmina sportowych pasji”, dofinansowanie w wysokości 115.000,00 zł,
realizator: Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w trzech sekcjach: piłki nożnej (8 grup); piłki halowej FUTSAL (1 grupa); piłki siatkowej
91 grupa). Obok regularnych zajęć rekreacyjno-sportowych zorganizowano piknik
rodzinny, uczestniczono w turniejach.
Zorganizowano i przeprowadzono 920 godzin treningowych. W zajęciach uczestniczyło
łącznie 140 uczestników.
W 2021 r. organizacje nie złożyły ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie
z

art.

19a

ustawy

z

24

kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i wolontariacie.
III.2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje celowe na następujące
projekty:

3|Strona

1. „Służyć w trudnych czasach.”, dofinansowanie w wysokości 8.150,00 zł, realizator:
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Celestynów, ul. Piaskowa
4, 01-067 Warszawa.
W ramach dotacji przeprowadzono 4 służby porządkowe, w ramach których
uprzątnięto pomniki na terenie Gminy oraz teren wokół nich, służbę pamięci
obejmującą capstrzyk z okazji 78. Rocznicy Akcji pod Celestynowem, 77. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego (złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod
pomnikiem), 6 spotkań–zbiórek o tematyce patriotycznej (dotyczące lokalnych postaci
historycznych), 3 spotkania – warsztaty liderskie. Przeprowadzono również turniej
sportowy poszerzający wiedzę o Akcji pod Celestynowem oraz wydarzenia otwarte
dla społeczności gminy Celestynów takie jak: grę harcerską z okazji 78. Rocznicy
Akcji pod Celestynowem oraz historyczne kino plenerowe w miejscowości Jatne.
Bezpośrednio udział w zadaniu wzięło łącznie około 180 uczestników.
2. „Szkice

historyczno-krajoznawcze

dofinansowanie w

wysokości

o

10.863,00

Zabieżkach

i

zł, realizator:

okolicy

traktujące”,

Stowarzyszenie Kultury

Mazowsza, ul. Wąska 6, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji opracowana została oraz wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy
książka pt. „Zabieżki. Wieś na skraju lasu.” o historii Zabieżek, jednego z sołectw
gminy Celestynów. Publikacja jest również dostępna w wersji elektronicznej na
stronie stowarzyszenia.
Na ponad 300 stronach opisano oraz udokumentowano zdjęciowo historię wsi
Zabieżki i jej najbliższej okolicy w okresie od XV w. do czasów współczesnych
oraz w drugiej części opis walorów krajoznawczych, zwyczajów oraz warunków życia
panujących w II poł. XX wieku.
3. „Organizacja imprezy plenerowej XV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze
80 rocznica powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra oraz opracowanie
i wydanie popularnonaukowej publikacji pod roboczym tytułem Punkt Oporu
Dąbrowiecka Góra Fortyfikacje Przedmościa Warszawa z lat 1940-44.”,
dofinansowanie w wysokości 14.896,00 zł, realizator: Stowarzyszenie na Rzecz
Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, ul. Powstańców Śląskich 10 pok. 132, 41-902
Bytom.
W ramach dotacji zorganizowano dwudniową imprezę plenerową na Dąbrowieckiej
Górze oraz wydano publikację popularnonaukową.
Pokazano wydarzenia, które odbywały się na terenach gminy Celestynów oraz
powiatów

sąsiednich.

Podczas

imprezy

można

było

obejrzeć

Fortyfikacje

Dąbrowieckiej Góry w roku 1944, pokazano wielkie wrakowisko z bitwy pancernej pod
Warszawą w 1944 r., fragment pozycji bojowych z 1944 oraz repliki drewnianostalowych schronów biernych biorących udział w inscenizacji budowy. Stoiska
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i obozowiska grup rekonstrukcji

historycznej. Utworzonych zostało 8 wystaw

tematycznych związanych z działaniami budowlanymi i pracami fortecznymi z lat
1940-44, w tym żywych pokazów prac rzemieślniczych i budowlanych oraz historią
Wojska Polskiego. Zobaczyć można było formacje walczące na Przedmościu w 1944
roku, ich sprzęt oraz wyposażenie. Całość wspierały wystawy umundurowania
i wyposażenia polskich formacji wojskowych z lat 1915-1945 oraz materialne
pozostałości po bitwach polskiego żołnierza. W ramach wydarzenia zapewniono
oprowadzanie widzów po wystawach w schronach i ich otoczeniu.
Wydanych

zostało

popularnonaukowej

500
pt.:

egzemplarzy
”Fortyfikacje

bogato

ilustrowanej

Przedmościa

Warszawa

publikacji
1940-1944.

Dąbrowiecka Góra i odcinek południowy pozycji.”
4. „Nasze zabytki inaczej!”, dofinansowanie w wysokości 493,00 zł, realizator:
Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „NDM”, ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki.
W ramach dotacji przeprowadzono zdalne warsztaty polegające na stworzeniu
papierowej miniatury lokalnego zabytku architektonicznego – Dworu w Celestynowie.
W warsztatach uczestniczyło 20 osób w wieku od 7 do 14 lat.
W 2021 r. organizacje nie złożyły ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie
z

art.

19a

ustawy

z

24

kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i wolontariacie.

IV.

Wspólne
przedsięwzięcia
podejmowane
przez
1
organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę
Celestynów

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Plenerowa wystawa fotografii pn. „Nowak u Masajów” autorstwa Goni
Zduńczyk,

fotografki

i

współzałożycielki

Fundacji

Ekonomicznej

Polska-Afryka

Wschodnia. Przedsięwzięcie realizowane wraz z Fundacją Ekonomiczną Polska-Afryka
Wschodnia.
Artystka w swoich pracach przybliża nam pracę misjonarza, ale również przedstawiła
ludzi i świat, w którym on żyje. Dzięki fotografiom Goni Zduńczyk poznaliśmy bliżej
niezwykły lud Masajów. Wystawa była również przewożona do innych sołectw.

1

organizacje pozarządowe, inne podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.)
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2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Gminny Dzień Bezpieczeństwa przeprowadzony w ramach szerszego projektu
pt. "Poznaj i zadbaj o bezpieczeństwo lasów oraz celestynowskie rezerwaty przyrody",
prowadzonego przez Fundację Europa 112.
Dla

jego

uczestników

przygotowano

szereg

działań

propagujących

wiedzę

o bezpieczeństwie i prezentujących jednostki straży z terenu gminy oraz działające
przy nich Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W roku 2021 tematem przewodnim były
rezerwaty zlokalizowane na terenie gminy Celestynów oraz obszarach chronionych
Natura 2000, wśród nich znalazły się: Czarci Dół, Bagno Całowanie, Żurawinowe
Bagno, Goździkowe Bagno, Celestynowskie Grądy, Bocianowskie Bagno.
Członkowie drużyn zaprezentowali zagrożenia mogące wystąpić na obszarach leśnych,
czy bagiennych

oraz poinformowali jak z nimi walczyć. Zainscenizowano udzielenie

pierwszej pomocy osobie, która w lesie ucierpiała w wichurze, gaszenie torfu na
bagnie, walkę z pożarem lasu, w tym pożarem ściółki oraz przenoszenie zagrożonego
gniazda ptasiego.
3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
a) „Zawody strzeleckie o tarczę okolicznościową”, przedsięwzięcie realizowane
wraz z Bractwem Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zawody odbyły się 12.06.2021 r. na licencjonowanej strzelnicy w Kacprówku
k.

Łaskarzewa.

W

ramach

zawodów

rywalizowano

o

tarczę

okolicznościową

celestynowskiego samorządu.
b) „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu U-15”, przedsięwzięcie realizowane
wraz z Reguckim Klubem Sportowym „Bór”.
W ramach współpracy o charakterze niefinansowym, podejmowanej w 2021 r. można
wskazać udostępnianie lokalu na spotkania (pomieszczeń Urzędu Gminy w Celestynowie
na

spotkania

grupy

AA

„Dar”,

harcerzy

ZHP

Hufiec

Celestynów),

a także umożliwianie realizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych
lub kulturalnych (kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, hala sportowa
w Celestynowie).
W 2021 r. Biuro Promocji Urzędu Gminy w Celestynowie prowadziło skierowaną
do

podmiotów

trzeciego

sektora

działalność

informacyjną

dotyczącą

możliwości

pozyskania przez nie dofinansowania zewnętrznego z innych instytucji. Na bieżąco
przekazywało, poprzez publikację na oficjalnej stronie internetowej gminy lub/i na
Fanpage oraz przesyłano e-maile, posiadane przez nie informacje na temat możliwości
pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego. Przesłano komunikaty o uruchomionych
lub trwających naborach, w ramach których można było pozyskać środki na zaplanowane
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działania: dofinansowanie działalności Kół Gospodyń wiejskich (ARiMR), informacja
o wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19, o programie grantowym Równać
Szanse, o szkoleniach, wsparciu oferowanym przez Stowarzyszenie BORIS. W 2021 r.
gmina Celestynów nawiązała współpracę z Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii
Społecznej, który na terenie gminy przeprowadził szkolenie dla członków organizacji
pozarządowych dotyczące odpłatnej działalności statutowej.
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V.

Mierniki efektywności realizacji Programu2
Lp.

Miernik

1)

liczba ogłoszonych konkursów ofert 3

2)

liczba ofert, które wpłynęły

3)

liczba ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego
konkursu ofert4
liczba umów zawartych
wsparcie realizacji zadania
na realizację zadań
publicznych

4)

powierzenie realizacji zadania

5)

wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizacje zadań publicznych

6)
wysokość udzielonych
dotacji
7)
8)

2

wsparcie realizacji zadania
powierzenie realizacji zadania

liczba osób, które były adresatami dofinansowanych
zadań publicznych
liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę

Zadanie publiczne

Łącznie

wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego

1

1

2

4

0

0

1

4

-

5

0

0

-

0

140.000,00 zł

40.000,00 zł

-

180.000,00 zł

115.000,00 zł

34.402,00 zł

-

149.402,00 zł

-

-

140 osób

ok. 1.800 osób

ok. 100

ok. 2.040 osób

2

1

1

4

-

porządek
i bezpieczeństwo
publiczne

-

2
6
0

-

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 223/20 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
3
zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4
zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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Stopień zgodności realizowanych zadań publicznych
z zadaniami przyjętymi w Programie.

Program na 2021 r. zakładał poprawę jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb
społecznych

mieszkańców

Gminy

Celestynów

poprzez

stworzenie

im

możliwości

i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym, poprzez realizację zadań własnych
Gminy Celestynów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w zakresie sześciu zadań.
W roku 2021 wspartych zostało 5 przedsięwzięć w formie dofinansowania zadań
publicznych, natomiast w 4 Gmina Celestynów wystąpiła jako współorganizator. Były to
inicjatywy podejmowane w sferze zadań publicznych: kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pozwoliła, przy
zachowaniu obowiązującego w związku z pandemią reżimu sanitarnego na poszerzenie
ofert zajęć sportowych, zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
a także wydarzeń kulturalnych.
W ramach współpracy poszerzony został wachlarz sposobów spędzania w sposób aktywny
czasu wolnego poznając sportową rywalizację. Przedsięwzięcia przyczyniły się zarówno do
prawidłowego rozwoju fizycznego jego uczestników i promocji zdrowego stylu życia,
jak i umiejętności społecznych (kształtowanie pozytywnych cech charakteru, wysokiego
poziomu moralnego i etycznego). Oferta kulturalna obejmowała organizację imprez
plenerowych, spotkań i uroczystości związanych z historią gminy, wydanie publikacji
związanych z historią gminy.
Mimo pandemii COVID-19, która to w roku 2021 r. spowodowała ograniczenia,
organizacje pozarządowe i inne podmioty zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia,
w mniejszym lub większym zakresie, poszerzając tym samym ofertę zadań publicznych
skierowanych do mieszkańców gminy

9|Strona

Załącznik
Projekt pn. „Celestynów – gmina sportowych pasji”

Fot. 1 Zajęcia sportowe dla dzieci

Projekt pn. „Organizacja imprezy plenerowej XV Piknik Forteczny na
Dąbrowieckiej Górze 80 rocznica powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra
oraz opracowanie i wydanie popularnonaukowej publikacji pod roboczym
tytułem Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra Fortyfikacje Przedmościa Warszawa z
lat 1940-44.”

Fot. 2 Stoisko GRH podczas pikniku fortecznego na Dąbrowieckiej Górze Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro Fortalicium”
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Fot. 3 Publikacja historyczna

Projekt pn. „Służyć w trudnych czasach.”

Fot. 4 Złożenie kwiatów w rocznicę „Akcji pod Celestynowem”

11 | S t r o n a

Projekt pn. „Szkice historyczno-krajoznawcze o Zabieżkach i okolicy traktujące”

Fot. 5 Książkowe wydanie historii miejscowości Zabieżki

Wydarzenie pn. „Plenerowa wystawa fotografii pn. „Nowak u Masajów”

Fot. 6 Wystawa fotografii autorstwa Goni Zduńczyk
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Wydarzenie pn. „Gminny Dzień Bezpieczeństwa”

Fot. 7 Pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – gaszenie pożaru lasu

Zdjęcia:
Fot. 1 – Regucki Klub Sportowy „Bór”; 2,4,6,7 – Urząd Gminy w Celestynowie
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