SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CELESTYNÓW
Z ORGANIZACJAM POZARZĄDOWYMI w 2016 R.
W 2016 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 2016 roku Gmina Celestynów ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w konkursie oferty złożyły 3
organizacje, które otrzymały dofinansowanie;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w konkursie
oferty złożyło 5 organizacji, w tym jedna otrzymała dofinansowanie;.
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w konkursie
oferty złożyły 3 organizacje, w tym dwie otrzymała dofinansowanie;.
4. profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – w konkursie
oferty nie złożyła żadna organizacja.
W 2016 roku 3 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 2016 roku na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynosiły: 90.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje na łączną kwotę:
90.000,00 zł następującym organizacjom:
 Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów –
62.401,00 zł; dotacja przyznana na prowadzenie zajęć z piłki nożnej, udział
w rozgrywkach piłkarskich oraz turniejach sportowych, treningi formacji
Cheerleaders. Uczestnicy zajęć – mieszkańcy z Gminy Celestynów – ok. 150 osób;
 Celestynowsko-Kołbielski Klub Sportowy „Sokół”, ul. Regucka 3, 05-430
Celestynów – 19.756,00 zł; dotacja przyznana na przeprowadzenie zajęć z piłki
nożnej, udział w rozgrywkach piłkarskich oraz turniejach sportowych, organizacja
pikniku rodzinnego. Uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież– ok. 35 osób;
 Fundacja „Nauka –Sport-Rekreacja” ul. Św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów –
7.843,00 zł; dotacja przyznana na zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane
na naukę i doskonalenie umiejętności w grze w piłkę ręczną oraz siatkową.
Uczestnicy zajęć – mieszkańcy gminy wieku 13-16 – ok. 50 osób.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Środki przeznaczone w 2016 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiły 25.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje na łączną kwotę:
25.000,00 zł następującym organizacjom:
 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067
Warszawa – 2.760,00 zł; dotacja przyznana na cykl 6 otwartych 2-godzinnych,
plenerowych zbiórek gromad zuchowych i drużyn harcerskich o historii Gminy
Celestynów. Zbiórki nawiązywały do miejsc, postaci i wydarzeń, które kształtowały
Gminę Celestynów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Przeprowadzony został
również konkurs na skrzynkę geocachingową. Uczestnicy - 2 celestynowskie





drużyny harcerskie i gromada zuchowa oraz młodzież niezorganizowana ok. 120
osób.
Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja”, ul. Św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów –
7.450,00 zł; dotacja przyznana na zgromadzenie, opracowanie i udostępnienie
informacji związanych z historią szkolnictwa w Celestynowie, przygotowanie izby
pamięci szkolnictwa w Celestynowie. Liczba adresatów: młodzież w wieku 13-16
lat, absolwenci, rodzice
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, ul. Powstańców
Śląskich 10 pok. 132, 41-902 Bytom – 10.818,00 zł; dotacja przyznana
na obchody 75-lecia powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra wraz z Dniem
Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Uczestnicy – mieszkańcy Gminy Celestynów,
Karczew i innych miejscowości.

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.


Stowarzyszenie Klubu Twórczego Myślenia, ul. Sportowa 1a, 05-400 Otwock –
3.972,00 zł; dotacja przyznana na organizację uroczystości przyjęcia patronatu
nad Dębowym Lasem Pamięci w Centrum Edukacji Leśnej upamiętniającym ofiary
„Golgoty Leśników i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1944”
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Utworzone zostały teczki z
historią życia poszczególnych bohaterów ku pamięci, których posadzono dęby.
Zorganizowano ekspozycje, pogadanki i konkursy dla młodzieży szkolnej.

3. Profilaktyka uzależnień i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Środki przeznaczone w 2016 roku na realizację zadania publicznego w zakresie
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiły 25.000,00 zł.
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotację na łączną kwotę: 0,00 zł.
Na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów
alkoholowych nie złożono w 2016 roku żadnej oferty.

