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Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska przedstawia 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2013.  

 

Roczny Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej 

w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012 roku.  

 

Współdziałanie Gminy Nasielsk z organizacjami pożytku publicznego 

obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

 

Finansowa forma współpracy obejmowała wspieranie organizacji 

wykonujących zadania publiczne poprzez udzielenie im dotacji  

na realizację tych zadań.   

 

Lista zadań priorytetowych na rok 2013 dotoczyła zadań publicznych 

w szczególności z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) ochrony i promocji zdrowia, 

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

5) pomocy społecznej, 

6) turystyki i krajoznawstwa, 

7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

8) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

9) ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Dla realizacji finansowej, w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2013 

zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 

w kwocie 90.000zł. Zadania w tym zakresie zrealizowano na podstawie 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

 

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Nasielsk w roku 2013 dotacje na realizację zadań otrzymały 

następujące organizacje:  
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

1.  Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 

„ŻBIK” Nasielsk 

wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie PIŁKI NOŻNEJ 

46.500 zł 

2.  Klub Sportowy „WKRA” Andzin wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie PIŁKI NOŻNEJ 

20.000 zł 

3.  Klub Sportowy „SPARTA” Nasielsk wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie PIŁKI 

SIATKOWEJ 

5.000 zł 

4.  Klub Sportowy „SPARTA” Nasielsk wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie TENISA 

STOŁOWEGO 

3.750 zł 

5.  Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

Bractwa św. Doroty w Cieksynie 

wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie TENISA 

STOŁOWEGO 

3.750 zł 

6.  Klub Sportowy „SPARTA” Nasielsk wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie SZACHÓW 

2.500 zł 

7.  MKS POWER 2005 wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie TRÓJBOJU 

SIŁOWEGO I WYCISKANIA 

SZTANGI LEŻĄC 

7.500 zł 

8.  Klub Sportowy „SPARTA” Nasielsk wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w Gminie 

Nasielsk poprzez organizację zajęć i 

zawodów w zakresie BRYDŻA 

SPORTOWEGO 

1.000 zł 

RAZEM 90.000 zł 

 

Kluby sportowe w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia 

sportowe zgodnie z podpisaną umową. Przyznaną dotację organizacje 

rozliczyły w ustawowym terminie. 

 

Mierniki efektywności realizacji programu: 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 1 

2. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji: 8 

3. Liczba zawartych umów z organizacjami na realizację zadań publicznych 

w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę 

Nasielsk: 8 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy 

na realizację zadań publicznych przez organizacje: 90.000zł 

5. Liczba osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych 

przez organizacje: ok. 350 osób objętych dofinansowaniem w ramach 

zadań publicznych – konkurs ofert. 
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6. W ramach zlecania realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji 

pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych 

zleceń) udzielono jednej dotacji na kwotę 3200zł.  

 

Charakter pozafinansowy według programu współpracy między gminą 

a organizacjami pozarządowymi obejmował w 2013: 

1. udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych 

niezbędnych do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności 

związanej z realizacją zadań Gminy, 

2. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe 

środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy, 

3. udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami 

społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw, 

4. wzajemne informowania się Gminy i organizacji pozarządowych 

o kierunkach planowanych działań. 

5. inicjatywę lokalną. 

 

W dniu 22 marca 2013 roku zorganizowano bezpłatne szkolenie 

dla organizacji III sektora dotyczące „Partnerstwa lokalnego”. Szkolenie 

zrealizowało Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej z Warszawy.  

 

W dniu 25 kwietnia 2013 roku wysłano do Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej ankietę na temat współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami 

pozarządowymi.  

  

Ponadto aktualizowana była baza organizacji pozarządowych działających 

na terenie Gminy Nasielsk, która zamieszczona jest w serwisie 

informacyjnym Urzędu Miejskiego – www.Nasielsk.pl.  

 

Doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Nasielsk, Związkiem 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Nasielsku 

a Zespołem Szkół Nr 3 w Cieksynie , którego celem było ustalenie zasad 

opieki nad zbiorową mogiłą niezidentyfikowanych z imienia i nazwiska 

żołnierzy Wojska Polskiego 5. Armii dowodzonej przez gen. W. Sikorskiego, 

poległych podczas Bitwy Warszawskiej w walkach z bolszewikami o Borkowo 

i Cieksyn w sierpniu 1920 roku, znajdującą się na cmentarzu parafialnym 

w Cieksynie. Dodatkowo organizacje pozarządowe czynnie uczestniczyły 

w uroczystościach i wydarzeniach zorganizowanych na terenie Gminy, 

niekiedy sami je organizując.  
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Jednocześnie zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) po konsultacjach społecznych 

z organizacjami pozarządowymi, Uchwałą Nr XLIV/314/13 Rady 

Miejskiej w Nasielsku z dnia 27.11.2013r. został przyjęty „Program 

Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014”. 

 

 


