Kampinos, dnia 23.05.2017 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
I.

Wstęp

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), oraz Uchwałą Rady Gminy
Kampinos Uchwała Nr XLIV/192/13 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego
roku zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu JST (Przewodniczącemu Rady
Gminy) sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz
formy współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz
zadań priorytetowych będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi
przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we
właściwości samorządu Gminy a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Program Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
(zwany dalej Programem) został uchwalony Uchwałą nr XXIII/94/15 z dnia 30 listopada
2015.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 powstał w wyniku
konsultacji społecznych przeprowadzonych w terminie od dnia 16 października do 15
listopada 2015 r.
W dniu 9 listopada 2015 r. odbyło się zorganizowane przez Urząd Gminy Kampinos
spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
W wyznaczonym terminie drogą elektroniczną do projektu „Rocznego programu
współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2016” wpłynęła jedna uwaga, zgłoszona przez: p. Łukasza Ziółka, ze Stowarzyszenia
„Cztery Krajobrazy”. Uwaga dotyczyła dodania do „Programu współpracy...”, w rozdziale 5,
pkt. 6, litery f w brzmieniu:
„f) udzielanie przez Gminę pożyczek celowych organizacjom pozarządowym z
przeznaczeniem na wkład własny tych organizacji do projektów finansowanych z innych
źródeł niż dotacja samorządu Gminy Kampinos, do wysokości określonej w Zarządzeniu
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Wójta Gminy Kampinos w sprawie procedury udzielania przez Gminę Kampinos pożyczek
dla organizacji.”
Podczas Spotkania w dniu 09.11.2015 r. ponownie zgłoszona została jedna uwaga –
przez p. Paulinę Tramecourt – Stowarzyszenie „Cztery Krajobrazy”. Uwaga dotyczyła tego
samego zakresu merytorycznego, mianowicie wprowadzenia do treści Programu zapisu o
możliwości udzielania pożyczek dla organizacji.
Zebrani na spotkaniu przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń pozytywnie przyjęli
proponowaną zmianę, argumentując ją większą możliwością realizacji swoich zamierzeń
i planów. Zastępca Wójta Gminy Kampinos, Mariusz Malinowski zaznaczył, że
udzielanie pożyczek w przypadku deficytowego budżetu Gminy Kampinos nie będzie
możliwe. A właśnie taki budżet (ze względu na planowane duże inwestycje w roku 2016)
będzie miała Gmina Kampinos. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń nalegali jednak,
aby taki zapis zostawić, ze względu na „nie zamykanie furtki i możliwości” korzystania z
takiej formy pomocy, gdyby okazało się, że jednak budżet nie będzie deficytowy.

II.

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2016
roku nastąpiło przez wsparcie oraz powierzenie wykonywania zadań
publicznych poprzez stwarzanie warunków do ich realizacji oraz udzielenie
dotacji.

1. KONKURSY – sprawozdanie finansowe
Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy na rok 2016
rozpoczęło się 21 marca 2016 r. (Zadanie 1 oraz Zadanie 2) wraz z ogłoszeniem konkursów
na zadania realizowane od dnia podpisania poszczególnych umów do dnia 31 grudnia 2016 r.
W 2016 roku Wójt Gminy Kampinos ogłosił 2 konkursy dotyczące wsparcia realizacji
zadań publicznych, w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz
wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2016 roku - Zadanie nr 1
2. Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy
Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w
2016 roku – Zadanie nr 2.
Ogółem do dwóch konkursów złożono 7 ofert (sześć ofert na Zadanie nr 1, jedna oferta
na Zadanie nr 2). Wspomniane siedem ofert zostało pozytywnie zaopiniowanych i oferenci
otrzymali dofinansowanie. Suma dotacji przyznanych w 2016 roku na realizację zadań
publicznych w trybie konkursowym wyniosła 100 000 tys. zł.
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Lp. Konkurs

1.

2.

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
podpisanych
umów

Liczba ofert, które
nie
otrzymały
dofinansowania

6

6

0

1

1

0

Upowszechniania kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz
wśród dorosłych mieszkańców z terenu
gminy w 2016 roku - Zadanie nr 1
Rozwijanie
prawidłowych
postaw
społecznych u dzieci i młodzieży z terenu
gminy Kampinos oraz zagospodarowania
wolnego
czasu
i
przeciwdziałania
patologiom w 2016 roku - Zadanie nr 2

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
w 2016 roku oraz zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w
konkursach i w trybie 19a ustawy.

Zakres tematyczny

Zadanie nr 1:

Upowszechnianie
kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym oraz
wśród
dorosłych
mieszkańców z ternu
Gminy Kampinos w
roku 2016

20499,34 zł

Wkład
finansowy
własny, środki
z innych źródeł
oraz wkład
osobowy, praca
społeczna
członków
i świadczeń
wolontariuszy
5738,14 zł

26237,48 zł

7550,00 zł

7550,00 zł

8500,00 zł

16050,00 zł

7100,00 zł

5500,00 zł

16 000,00 zł

21 536,39 zł

6000,00 zł

11 000,00 zł

Kwota
przeznaczon
a
w budżecie
Gminy
w 2015 r.

Kwota
wnioskowana
przez
stowarzyszenie

Przyznana
kwota dotacji

Konkurs dot.
sportu
ogółem:
(Zadanie nr 1)

25 000,00 zł
(KS
‘Orzeł’
Kampinos)

25 000,00 zł

70 000,00 zł

20000,00 zł
(UKS ‘Czarodzieje z Bielan’)
7100,00 zł
(ULKS ‘Ryś’
Kampinos)

Wykorzystatana kwota
dotacji
+ ew. odsetki
od środków z
dotacji

14150,00 zł
(Stowarzyszenie
Cztery
Krajobrazy)

5000,00 zł

5000,00 zł

20350,00 zł
(Stowarzyszenie
Aktywnych
Kuźnia)

20 350,00 zł

20 350,00 zł

25 320,00 zł
UKS
MOSiR
Basket
Sochaczew

5000,00 zł

30 000,00 zł
(Stowarzyszenie

30 000,00 zł

5200,00 zł

Całkowity koszt
realizacji zadania

25 550,00 zł

5000,00 zł

18 000,00 zł

23 000,00 zł

30 000,00 zł

7700,00 zł

37 700,00 zł

Zadanie Nr 2:

Rozwijanie

Konkurs
ogółem:
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prawidłowych
postaw
społecznych u dzieci i
młodzieży
z
terenu
gminy Kampinos oraz
zagospodarowania
wolnego
czasu
i
przeciwdziałania
patologiom w 2016 roku

30 000,00 zł

RAZEM)

Wys. przyznanych dotacji w konkursach ogółem:

100 000,00 zł

Suma dotacji zarezerwowanych w Budżecie Gminy na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2016 roku w trybie pozakonkursowym (w tzw. trybie 19a ustawy o
działalności publicznej i wolontariacie) wynosiła 3 000,00 zł (upowszechnianie kultury i
pielęgnację tradycji). W trybie pozakonkursowym została złożona 1 oferta.
W dniu 29 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie złożyło ofertę
na realizację zadania publicznego pn. „VII Przegląd Twórczości Ludowej”. Oferta została
rozpatrzona pozytywnie i zawarto umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 1500 zł.
W dniu 25 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy złożyło ofertę na
realizację zadania publicznego pn. Jarmark Bożonarodzeniowy w Kampinosie”. Oferta nie
została rozpatrzona pozytywnie, nie uznano celowości realizacji i nie przyznano dotacji.

2. Sprawozdanie merytoryczne dot. poszczególnych zadań
Zadanie Nr 1: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z ternu Gminy Kampinos w roku 2016.

1. Oferent: SKF KS „Orzeł” Kampinos
Nazwa zadania: „Popularyzacja sportu i rekreacji”
Termin realizacji zadania: 01.05.2016 – 31.12.2016 r.
Adresaci zadania:
Zawodnicy klubu „Orzeł” Kampinos: juniorzy i młodzicy – 35 osób; seniorzy – 25
osób.
Ze sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie wynika, że osiągnięto
następujące rezultaty:
Dzięki czynnemu uczestnictwu w treningach oraz rozgrywkach ligowych, zawodnicy
poprawili swoją ogólną sprawność fizyczną. Trenerzy zauważyli też wzrost takich cech jak
pewność siebie i zdrową sportową rywalizację. Popularyzacja piłki nożnej sprawiła, że dzieci
i młodzież więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu.
W całym roku kalendarzowym zawodnicy rozegrali mecze piłkarskie zarówno w
rundzie jesiennej oraz rundzie wiosennej. Należy również uwzględniać mecze sparingowe
oraz treningi na hali sportowej.
W okresie realizacji programu klub zorganizował:
- prowadzenie zajęć;
- drużynowe rozgrywki ligowe oraz mecze towarzyskie;
- utrzymanie bazy sportowej;
- badania lekarskie zawodników.
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2. Oferent: UKS Czarodzieje z Bielan
Nazwa zadania: „Koszykówka to jest to”
Termin realizacji zadania: 06.05.2016 – 31.12.2016 r.
Adresaci zadania: Dzieci i młodzież z Gminy Kampinos
Ze sprawozdania złożonego przez Klub wynika, że osiągnięto następujące rezultaty:
Cele zostały zrealizowanie podczas 140 godzin zajęć odbywających się regularnie dwa razy w
tygodniu przez cały czas trwania zadania. Do czerwca 2016 r. zajęcia odbywały się w SP w
Kampinosie. Po wakacjach zajęcia zostały przeniesione do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Sochaczewie. W związku z tym należało zorganizować dowozy. Ponadto dzieci
wzięły udział w 3 turniejach w różnych miejscach w Polsce oraz miały możliwość
wystąpienia w turnieju międzynarodowym w Sochaczewie, współorganizowanym przez klub.
Ponadto podczas 14-dniowego obozu sportowego uczestnicy zadania spędzili czas w wakacje
poza miejscem zamieszkania.

3. Oferent: ULKS „Ryś” Kampinos
Nazwa zadania: „Kalendarz imprez sportowych ULKS RYŚ Kampinos 2016”
Termin realizacji zadania: 22.04.2016 – 30.11.2016
Adresaci zadania: Mieszkańcy Gminy Kampinos, dzieci, młodzież i dorośli.
Ze sprawozdania złożonego przez Klub wynika, że osiągnięto następujące
rezultaty:
Projekt przyczynił się do aktywizacji dzieci i młodzieży, do rozwoju aktywności fizycznej
młodego pokolenia. Oferta klubu obejmowała organizację oraz współorganizację
jednostkowych imprez sportowych.
- Sekcja zapasów silnie współpracuje z klubem „Mazowsze” Teresin, który zasilany jest przez
zawodników ‘Rysia’. Nad przebiegiem poszczególnych działań w projekcie czuwała
wykwalifikowana kadra trenerska. Podczas organizacji imprez zatrudniani byli fachowcy od
obsługi medycznej, technicznej, porządkowej i sędziowskiej. Zawodnicy mieli możliwość
udziału w wielu turniejach zapaśniczych.
Największym przedsięwzięciem był Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar
Mazowsza. Zawody odbyły się w hali GOSiR w Teresinie, a wzięło w nim udział wiele
klubów z Polski i z zagranicy – łącznie 24 kluby. Turniej był współorganizowany przez klub
„Ryś” Kampinos.
- W maju 2016 roku odbył się „Turniej 4 Boisk”, który skupił 9 amatorskich drużyn z rejonu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
- W czerwcu 2016 roku w Lipkowie wystartował „Kampinoski Rajd Rowerowy 2016”. Rajd
promował turystyczne walory Puszczy Kampinoskiej oraz zdrowy tryb życia i aktywność
fizyczną. Ponadto uczestnicy zapoznawali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po
drogach.
- W listopadzie 2016 r. zorganizowano w Kampinosie Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia
Niepodległości. Wystartowały w nim 4 drużyny z Gminy Kampinos.
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Podczas każdej wymienionej imprezy przekazywana była informacja o współfinansowaniu ze
środków Gminy Kampinos.

4. Oferent: Stowarzyszenie CZTERY KRAJOBRAZY
Nazwa zadania: ‘II Otwarte Zawody Questowe w Kampinosie’
Termin realizacji zadania: 01.05.2016 – 15.12.2016 r.
Adresaci zadania: całe rodziny, zasięg regionalny
III Otwarte Zawody Questowe w Kampinosie to kontynuacja zadania z roku 2014 i
2015. Wydarzenie miało na celu pobudzenie aktywności w środowisku wiejskim do
upowszechniania sportu dla wszystkich, promocja zachowań i nawyków prozdrowotnych.
Oferta dotyczyła przeprowadzenia otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej w formie
rywalizacji drużynowej na wyznaczonych do tego celu trasach questowych.
Ze sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie wynika, że osiągnięto
następujące rezultaty:
W zawodach łącznie wzięło udział ok. 610 zarejestrowanych uczestników. Głównie były
to grupy zorganizowane – uczniowie szkół: z Kampinosu, Powiatu warszawskiego
Zachodniego, Sochaczewa, Teresina, Warszawy, ale także uczestnicy indywidualni – turyści,
mieszkańcy gminy i powiatu (rodzinne wycieczki).
Poza grupami zorganizowanymi udział w Zawodach wiele osób, które wybrały się na
wycieczki indywidualne (rodzinne). Uczestnicy imprez deklarowali chęć udziału w kolejnych
takich zawodach.

5. Oferent: Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia”
Nazwa zadania: „Organizacja szkolenia piłki nożnej i imprez sportowych – Z piłką po
zdrowie III”
Termin realizacji zadania: 01.05.2016 – 31.12.2016 r.
Adresaci zadania: Całość zadania skierowana została do uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kampinosie i ich rodziców
Ze sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie wynika, że osiągnięto
następujące rezultaty:
- 70 osób wzięło udział w treningach piłki nożnej;
- w treningach piłki nożnej brały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kampinosie;
- ponadto zorganizowano i przeprowadzono 3 rodzinne turnieje piłkarskie;
- zorganizowano 2 sparingi piłkarskie;
- przeprowadzono 192 godziny treningów piłki nożnej;
Dzięki przeprowadzonym zajęciom wzrosło zainteresowanie aktywnością fizyczną na
terenie gminy, o czym świadczy frekwencja wspomnianych grup wiekowych uczestników,
treningi pozytywnie wpłynęły na rozwój i umiejętności dzieci, wzrosło zainteresowanie piłką
nożną i treningami piłkarskimi na terenie gminy o czym świadczyły chociażby deklaracje
dzieci o kontynuacji takich zajęć w przyszłości.

6. Oferent: MOSiR Basket Sochaczew
Nazwa zadania: „W koszykówkę gram dzięki czemu nałóg jeden tylko mam”
Termin realizacji zadania: 06.05.2016 – 31.12.2016 r.
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Adresaci zadania: dzieci i młodzież z Gminy Kampinos
Ze sprawozdania złożonego przez Klub wynika, że osiągnięto następujące
rezultaty:
Projekt zakładał dwa działania: regularną aktywność fizyczną oraz wspólne występy w lidze
WOZKOSZ. W zadaniu brało udział 30 dzieci i młodzieży, którzy wraz z rodzicami
przyczynili się do wzrostu zainteresowania koszykówką. Ponadto dofinansowanie pozwoliło
8 dzieciom spędzie wakacje na obozie sportowym organizowanym przez klub.

Zadanie nr 2: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży
oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w 2016 r.

1. Oferent: Stowarzyszenie „Razem”
Nazwa zadania: „Świetlica środowiskowa ‘Lipa’’ z Oddz. Specjalistycznymi”
Termin realizacji zadania: 25.04.2016 – 31.12.2015 r.
Adresaci zadania: 60 dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Ze sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie wynika, że osiągnięto
następujące rezultaty:
Zakładane rezultaty, które są osiągane (kontynuowane) w trakcie organizacji i prowadzenia
placówek to:
- podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu możliwości organizacji czasu wolnego;
- poprawianie motywacji i funkcjonowania w oparciu o własne możliwości w środowisku
społecznym
- zwiększanie aktywności społecznej wśród grupy rówieśniczej
- poprawianie komunikacji z innymi dziećmi oraz członkami rodziny
- przełamywanie oporów przez motywowanie dzieci i młodzieży do naśladowania pozytywnych wzorców i postaw moralnych;
- zwiększenie poziomu integracji oraz możliwość nawiązania przyjaźni z innymi dziećmi;
- zwiększenie poziomu wiedzy u dzieci w różnych aspektach życia rodzinnego, w tym wiedzy
z zakresu kultury i oświaty;
- poprawiano funkcjonowanie dzieci mających problemy osobiste lub rodzinne, w tym
funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych.
Realizacja programu w postaci prowadzenia świetlicy środowiskowej ma na celu
wypracowanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu społecznym dzieci i młodzieży.
Odbywa się to poprzez różne formy pracy z dziećmi, między innymi poprzez różnorakie
zajęcia: edukacyjne, rozwijające twórcze zainteresowania, grupowe, indywidualne i
rozwijające umiejętność współpracy w grupie, zajęcia specjalistyczne dla dzieci
niepełnosprawnych, organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków i ich
rodzin, a także społeczności lokalnej, zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne.
Poprzez realizację zadania osiągnięto następujące cele:
1. Zapewniono dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji (rodziny najuboższe i
dysfunkcyjne) możliwości korzystania z usług świetlicy;
2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci poprzez różnorakie zajęcia.
3. Prowadzenie działań w oparciu o profesjonalną pomoc i kadrę.
4. Praca pedagogiczna z dziećmi mająca na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych
czynników: narkomanii, palenia tytoniu orz nadużywania alkoholu.
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5. Wspieranie rodzin w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego
życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie
wolnym od zajęć szkolnych opieka i wsparciem.
6. Współpraca między placówkami na rzecz poprawy sytuacji społecznej, tj. Policja,
OPS, GKRPA, PCPR, Kuratorzy sądowi – społeczni i zawodowi, Poradnia
Pedagogiczno-Psychologiczna, Stowarzyszenia i Fundacje – w celu tworzenia
konkretnych rozwiązań społecznych.
7. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych
podjęto decyzję o realizacji działań specjalistycznych na rzecz niepełnosprawności.

III.

Inne formy współpracy Samorządu i NGO

Gmina Kampinos aktywnie współpracuje z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Kampinos, którzy w 2016 roku z budżetu gminy otrzymali łącznie 402 347 zł
na utrzymanie gotowości bojowej oraz inwestycje. Największą ubiegłoroczną inwestycją był
zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca – kwota dotacji wyniosła 60 000 zł.
Strażacy z Gminy Kampinos w 2016 roku interweniowali łącznie 135 razy: OSP Kampinos –
35; Stare Gnatowice – 29; Strzyżew – 34; Zawady – 22; Szczytno – 9, Wiejca – 6. Druhowie,
oprócz gotowości bojowej oraz interwencyjnej, zawsze obecni są ze sztandarami na
uroczystościach organizowanych przez Gminę Kampinos.

Opracował:
Paweł Wróblewski
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