
S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBRÓWKA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA

2017 ROK

I. WSTĘP

Program Współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty 
Uchwałą Nr XXIV/175/2016 i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450).

Zgodnie z art. 5a w/w ustawy Wójt Gminy, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku 
składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni.

Program Współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi to deklaracja 
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja ustawowego obowiązku 
wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

II. FORMY WSPÓŁPRACY

Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i 
wspieranie wykonywania priorytetowych zadań publicznych wymienionych w programie. 
Ważnym elementem opracowywania programu są konsultacje społeczne prowadzone zgodnie 
z Uchwałą Nr V/17/2015 w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz.2015.02.18.1397),

Zgodnie z założeniami programu, współpraca przebiegała w formie finansowej oraz 
pozafinansowej natomiast środki zaplanowane na zlecanie zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym na 2017 rok przyznawane były w drodze otwartego konkursu ofert oraz na 
podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, z pominięciem otwartego 
konkursu.

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Ważną częścią Współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez 
organizacje pozarządowe, m.in. poprzez:

- zapraszanie organizacji pozarządowych do uczestniczenia oraz współorganizowania na 
terenie Gminy Dąbrówka imprez: kulturalnych, sportowych, turystycznych i itp.
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- udostępnianie różnych obiektów i pomieszczeń organizacjom pozarządowym do realizacji 
zadań i celów statutowych.

IV. WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W roku ubiegłym ogłoszono trzy konkursy na realizację zadań publicznych (Zarządzenia 
Wójta Gminy Nr 0050.238.2017; Nr 0050.299.2017; Nr 0050.219.2016) po przeprowadzeniu 
których udzielono dotacji dla trzech organizacji. W trakcie roku wpłynęły także oferty na 
realizację zadań publicznych, dla których zastosowany został tryb pozakonkursowy (tzw. 
małe granty), w tej formie udzielono dotacji dla trzech organizacji (Zarządzenia Wójta 
Gminy Nr 0050.268.2017; Nr 0050.289.2017; Nr 0050.281.2017; Nr 0050.242.2017; Nr 
0050.272.2017; Nr 0050.257.2017).

Łącznie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu 
i pomocy społecznej z budżetu gminy na 2017 rok przeznaczono środki finansowe w 
wysokości: 77 544,00zł (61 594,00zł, w tym:

1. Gminny Klub Sportowy „Dąbrówka”, Kuligów -  „Organizacja szkolenia w 
dyscyplinie piłka nożna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówka oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy” 
(konkurs); „Wynajem boiska oraz udział we współzawodnictwie sportowym w 
dyscyplinie piłka nożna” (tryb pozankursowy)

2. Stowarzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” -  „Pomoc żywnościowa dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka” (konkurs).

3. Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin, Radzymin -  „Udział zawodników 
z sekcji Dąbrówka w ME w Berlinie”, (tryb pozakonkursowy).

4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Dąbrówka -  „Gramy w jednej 
drużynie” (konkurs), „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym -  obóz sportowy w Czarnym Dunajcu”, „Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym -  obóz sportowy Rewal”; 
„Ligowa przygoda” (tryb pozakonkursowy).

Ad. 1

GMINNY KLUB SPORTOWY „Dąbrówka” -  „Organizacja szkolenia sportowego w 
dyscyplinie piłka nożna dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dąbrówka oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy” -  zadanie 
realizowane było w okresie od 23 lutego 2017 roku do 31.12.2017 roku. Działania 
zaplanowane do realizacji zadania publicznego to: treningi i mecze dla dzieci i dorosłych, 
organizacja meczów i spotkań sparingowych, towarzyskich i rekreacyjnych obsługa 
techniczna boiska i meczów, utrzymanie czystości w obiektach sportowych; obsługa 
administracyjna. W okresie realizacji zadania przeprowadzono łącznie 154 godziny 
treningów, zorganizowano 9 meczy i 2 sparingi. Osiągnięte rezultaty poprzez realizację 
zadania są następujące: usprawnienie działania sekcji piłki nożnej, udział w rozgrywkach 
MZPN, pozyskanie i wprowadzenie nowych członków do klubu; popularyzacja dyscypliny 
piłka nożna. Jednak nie wszystkie cele realizacji zdania zostały osiągnięte -  GKS Dąbrówka 
nie uzyskał awansu do A-klasy w związku z tym poniesione został" mniejsze koszty z tytułu 
uprawnień i opłat MZPN, środki z tej pozycji zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy.
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Całkowity koszt zadania wyniósł 45 000,00zł, w tym dotacja z budżetu gminy 39 600,00zł, 
(co stanowi 88,0% w kosztach zadania).

GMINNY KLUB SPORTOWY „Dąbrówka” -  „Wynajem boiska oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna” -  zadanie realizowane było w 
okresie od 12 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. Działania zaplanowane do 
realizacji to wynajem boiska na organizację 4 meczy ligowych „B” Klasy na stadionie 
piłkarskim w Kobyłce. W okresie realizacji projektu zorganizowane zostały 4 mecze ligowe: 
z drużynami: Dąb Wieliszew, Rządza Załubice, Coco Jambo Warszawa, Sokół II Serock. 
Osiągnięte rezultaty to propagowanie czynnego uprawiania sportu, wpajanie zasad „fair 
play”, poprawa kondycji ruchowej, integracja zawodników i środowisk sportowych, promocja 
Gminy. Całkowity koszt zadania 1 400,00zł, w tym dotacja z budżetu 1 400,00zł (realizacja 
zadania nie wymagała poniesienia wkładu własnego).

GMINNY KLUB SPORTOWY „Dąbrówka” -  „Wynajem boiska oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna” zadanie realizowane było w 
okresie od 13 sierpnia 2017 roku do 13 listopada 2017 roku. Działania zaplanowane do 
realizacji to wynajem boiska na organizację 7 meczy ligowych „B” Klasy na stadionie 
piłkarskim w Kobyłce. W okresie realizacji projektu zorganizowane zostało 7 meczy 
ligowych z drużynami: SRT Halinów; Orły Zielonka, Mazur II Radzymin; Dąb II Wieliszew; 
WKS Rząśnik; Rotavia Nieporęt, LKS II Łochów. Osiągnięte rezultaty to propagowanie 
czynnego uprawiania sportu, wpajanie zasad „fair play”, poprawa kondycji ruchowej, 
integracja zawodników i środowisk sportowych, promocja Gminy. Całkowity koszt zadania 
2 450,00zł, w tym dotacja z budżetu 2 450,00zł (realizacja zadania nie wymagała poniesienia 
wkładu własnego).

Ad. 2

STOWARZYSZENIE „POMOC W DOLINIE DOLNEGO BUGU” - „Pomoc 
żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dąbrówka”. Zadanie 
realizowane było w okresie od 17.01.2017r. do 31.12.2017r. Działania zaplanowane do 
realizacji były następujące: pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja żywności na 
rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy. Osiągnięty rezultat to: zapewnienie 
pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców. Z pomocy żywnościowej skorzystało 
467 osób, dla których pozyskano 19 885,48kg żywności o łącznej wartości 102 547,10zł . 
Stworzenie rodzinie dogodnych warunków do realizacji jej podstawowych funkcji i poprawa 
sytuacji materialnej poprzez ograniczenie wydatków na żywność. Ograniczenie liczby osób 
niedożywionych wśród: dzieci, młodzieży i dorosłych. Całkowity koszt zdania publicznego 
wyniósł 19 937,59zł, w tym dotacja z budżetu gminy 14 994,00zł (co stanowi 75,2% w 
kosztach zadania).

Ad. 3

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY Karate Kyokushin -  Radzymin - „Udział 
zawodników sekcji Dąbrówka w M E w Berlinie”” - zadanie realizowane było w okresie od 
17.03.2017r. do 30.03.2017r. Działania zaplanowane do realizacji w zakresie realizacji 
zadania publicznego to: właściwe przygotowanie 3 zawodników sekcji Dąbrówka do udziału 
w ME, ugruntowanie wśród mieszkańców Gminy Dąbrówka pozytywnego wizerunku Karate 
jako dyscypliny sportu łączącej w sobie wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy, 
wzbudzenie szerokiego zainteresowania społecznego wynikami zawodników Klubu oraz
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zainteresowanie mieszkańców gminy Dąbrówka udziałem w zajęciach sportowych karate. 
Osiągnięty rezultat poprzez realizację zadania to: wyjazd 3 zawodników wytypowanych do 
kadry Mazowsza (mieszkańców gminy), którzy zajęli VI miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 500,00zł, w tym dotacja z budżetu gminy 
900,00zł (co stanowi 20,0% w kosztach zadania).

Ad. 4

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MUKS DĄBRÓWKA -

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym -  obóz 
sportowy w Czarnym Dunajcu ” -  zadanie realizowane było w okresie od 10 lutego 2017 roku 
do dnia 25 lutego 2017 roku. Działania zaplanowane do realizacji to udział grupy 45 dzieci w 
wieku od 7 do 14 lat z terenu gminy w zimowym obozie sportowym w Czarnym Dunajcu, 
promowanie zdrowego stylu życia. Osiągnięte rezultaty to wyjazd do Czarnego Dunajca na 
obóz sportowy grupy 45 osobowej - dzieci w wieku od 7 do 14 lat, doskonalenie nauki jazdy 
na nartach. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 017,15zł, w tym dotacja z budżetu gminy 
3 000,00zł (co stanowi 74,7% w kosztach zadania).

„Ligowa przygoda” -  zadanie realizowane było od 10 maja 2017 roku do 20 czerwca 2017 
roku. Działania zaplanowane do realizacji to przeprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych 
zapewniających dzieciom optymalne warunki rozwoju fizycznego, przygotowanie grupy 
młodzieży do rozgrywek ligowych. Osiągnięte rezultaty to przeprowadzenie zajęć sportowych 
dla dzieci poprzez podjęcie rywalizacji w Mazowieckiej Lidze Orlików, zakup stroi 
sportowych i przewóz młodych piłkarzy na rozgrywki sportowe. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 4 500,16zł, w tym dotacja z budżetu gminy 4 500,00zł (realizacja zadania nie 
wymagała poniesienia wkładu własnego).

- „Obóz sportowy Rewal” -  zadanie realizowane było od 05 lipca 2017 roku do 15 lipca 
2017 roku. Działania zaplanowane do realizacji to transport dzieci z terenu Gminy Dąbrówka 
na letni obóz sportowy w Rewalu. Osiągnięte rezultaty to dowóz dzieci w wieku od 7 do 14 
lat na obóz, nauka i doskonalenie gry w piłkę nożną, nauka pływania, aktywizacja młodzieży 
szkolnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 700,00zł, w tym dotacja z budżetu gminy 
2 700,00zł (co stanowi 73,0 % w kosztach zadania).

„Gramy w jednej drużynie'''1 -  zadanie realizowane było od 06 listopada 2017 roku do 31 
grudnia 2017 roku. Działania zaplanowane do realizacji to zapewnienie optymalnego 
poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu 
życia. Osiągnięte rezultaty to popularyzacja sportu wśród najmłodszych dzieci poprzez trwały 
wpływ na poziom aktywności fizycznej i w konsekwencji na poziom zdrowia uczniów. 
Efektem realizacji projektu jest również zmniejszenie patologii społecznej na terenie gminy 
poprzez zapewnienie uczniom alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu. W 
trakcie realizacji projektu dokonano naboru zawodników do reprezentowania Klubu w 
rozgrywkach Mazowieckiej Ligi Piłki Nożnej, zakupione zostały piłki i stroje sportowe, 
rozgrywano mecze wyjazdowe i miejscowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 8 000,02zł, w 
tym dotacja z budżetu gminy 7 000,00zł (co stanowi 87,5% w kosztach zadania).
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Wszystkie organizacje realizujące zadania własne Gminy Dąbrówka złożyły w wymaganym 
przez przepisy prawne terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. 
Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.

Realizacja Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pożytku publicznego w 
2017 roku przyczyniła się do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych, 
wpłynęła na racjonalne i gospodarne wykorzystywanie środków publicznych. Wspierając 
zadanie publiczne Gmina w pełni wykorzystała potencjał organizacji w celu efektywnej 
realizacji potrzeb lokalnej społeczności. Działania Gminy wspierające organizacje 
pozarządowe wpływają na budowanie pozytywnych postaw prospołecznych i rozwijają 
wzajemne relacje oparte na partnerstwie i wzajemnej współpracy.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówka, na 
tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wójt Gminy Dąbrówka 
(-) Radosław Korzeniewski

Dąbrówka, dn. 23.05.2018r.
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