Celestynów, dnia 30 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMIN CELESTYNÓW Z
ORGANIZACJAM POZARZĄDOWYMI

W 2013 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;
3. profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W 2013 roku Gmina Celestynów ogłosiła otwarte konkursy na realizację zadań
publicznych w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w konkursie złożono 3 oferty, 3
otrzymały dofinansowanie;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w konkursie
złożono 4 oferty z czego 2 otrzymały dofinansowanie;
3. profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – w konkursie
złożono 2 oferty, 2 otrzymały dofinansowanie.
W 2013 roku złożono 9 ofert 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), 3 z nich otrzymało dofinansowanie.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Środki przeznaczone w 2013 roku na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosiły: 47.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje na łączną kwotę:
47.000,00 zł:

•
•

•

Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów –
10.500,00 zł; dotacja przyznana na prowadzenie zajęć sportowych i zawodów z
zakresu piłki nożnej. Adresaci – dzieci i młodzież z Gminy Celestynów.
Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja”, ul. Św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów –
14.280,00 zł; dofinansowanie zajęć z piłki siatkowej, badmintona, koszykówki
oraz nauka tańca towarzyskiego i organizacja biegów okolicznościowych. Liczba
uczestników: 100.
Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa-Radość, ul. Margerytki 24,
04-906 Warszawa – 17.220,00 zł; dotacja przyznana na zajęcia piłki nożnej dla
młodzieży w wieku 6-11 lat. Liczba uczestników: 70.
Oferty złożone z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

•

Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa-Radość, ul. Margerytki 24,
04-906 Warszawa – 5.000,00 zł; dotacja przyznana na przeprowadzenie
piłkarskiego szkolenia dla dzieci w wieku 9-10 lat oraz organizację zgrupowania
sportowego podczas ferii zimowych. Liczba uczestników: 17.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Środki przeznaczone w 2013 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiły 28.200,00 zł.

Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje na łączną kwotę:
28.200,00 zł:




Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, ul. Powstańców
Śląskich 10, 41-902 Bytom – 15.500,00 zł; dotacja przekazana została na
organizację imprez plenerowych i uroczystości w maju i sierpniu związanych z
historią Gminy Celestynów.
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 3 LO w Celestynowie SAiS,
ul. Kwiatowa 10, 05-430 Celestynów – 12.7000,00 zł; dotacja została
przeznaczona
na
przeprowadzenie
konkursu
popularyzującego
historię
celestynowskiego szkolnictwa oraz wykonanie infrastruktury i tablic marmurowych
w miejscu pamięci.

3. Profilaktyka uzależnień i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Środki przeznaczone w 2013 roku na realizację zadania publicznego w zakresie
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiły 55.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotację na łączną kwotę:
45.905,00 zł:
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego,
ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa – 5.870,00 zł; środki przeznaczone
na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym w Sarbinowie dla dzieci. Liczba uczestników: 11.
 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Celestynów,
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa – 24.130,00 zł; dotacja przeznaczona na
organizację wypoczynku dzieciom w Krynicy Morskiej z programem
profilaktycznym lub socjoterapeutycznym. Liczba uczestników: 24.

Oferty złożone z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.




Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie,
Ostrów 23, 05-430 Celestynów – 10.000,00 zł; środki przeznaczone na
organizację zimowiska w Murzasichlu dla dzieci i młodzieży z parafii w Ostrowie z
programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, gm.
Celestynów. Liczba uczestników: 28
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Celestynów, ul.
Piaskowa 4, 01-067 Warszawa – 5.905,00 zł; dotacja przeznaczona na
organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w Zakopanem. Liczba uczestników: 6.

