Celestynów, dnia 30 kwietnia 2013 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
CELESTYNÓW Z ORGANIZACJAM POZARZĄDOWYMI
W 2012 roku organizacjom pozarządowym gmina Celestynów zlecała realizację zadania
publicznego w zakresie:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3. Profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych;
W 2012 roku gmina Celestynów ogłosiła otwarte konkursy na realizację zadania publicznego
w zakresie:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – liczba złożonych ofert w ramach
tego zadania publicznego wyniosła 4, z czego 3 przyznano dotację;
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – liczba ofert
złożonych w ramach konkursu wyniosła 1 i otrzymała dofinansowanie;
3. Profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – liczba ofert
złożonych w ramach konkursu wyniosła 1, oferta ta otrzymała dotacji.
W 2012 roku liczba ofert złożona 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 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) wyniosła 7. Liczba ofert, które otrzymały
dofinansowanie wyniosła 3.
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Środki planowane w 2012 roku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej wynosiły: 90.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotację na łączną kwotę: 46.500,00 zł:
• Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów –
21.000,00 zł; dotacja przyznana na zajęcia piłki nożnej dla młodzieży w wieku 12-18
lat;
• Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja”, ul. Św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów –
7.500,00 zł; dofinansowanie zajęć z piłki siatkowej. Liczba uczestników: 40 w wieku
13-16 lat;
• Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa Radość, ul. Rogatkowa 27 A, 04773 Warszawa – 18.000,00 zł; dotacja przyznana na zajęcia piłki nożnej dla młodzieży
w wieku 6-11 lat. Liczba uczestników: 56 uczestników.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Środki planowane w 2012 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiły 65.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotację na łączną kwotę: 17.000,00 zł:
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. M.E. Andriollego
w Otwocku, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock - 7.000,00 zł; dotacja została
przeznaczona na konserwację szlaków turystycznych na terenie gminy Celestynów

i ich promocja w Centrum Informacji Turystycznej. Łącznie na promocję walorów
szlaków turystycznych w CIT przeznaczono 240 godzin;
• Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, ul. Ks. Ficka 7,
05-430 Celestynów – 10.000,00 zł; dotacja przekazana została na przygotowanie
i realizacja publikacji książkowej oraz imprez plenerowych z inscenizacją historyczną
dotyczących walk stoczonych w okolicach Celestynowa podczas II wojny światowej;
łącznie liczba odwiedzających imprezy „żywej lekcji historii” 2500-3000. Nakład
folderu pt. Punkt oporu „Dąbrowiecka Góra” 1000 egz.
3. Profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych
Środki planowane w 2012 roku na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki
uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiły 40.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotację na łączną kwotę: 30.000,00 zł:
• Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie,
Ostrów 23, 05-430 Celestynów – 10.000,00 zł; środki przeznaczone na organizację
wypoczynku zimowego dla dzieci. Liczba uczestników: 26;
• Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie,
Ostrów 23, 05-430 Celestynów – 5.200,00 zł; dotacja przeznaczona na organizację
zajęć dla dzieci w czasie wolnym. Liczba uczestników: 40;
• Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Celestynów,
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa – 14.800,00 zł; dotacja przeznaczona na organizację
wypoczynku dzieciom w obozie harcerskim w Krynicy Morskiej. Liczba uczestników:
25.

