
S p r a w o z d a n i e

z realizacji Programu współpracy Gminy Czernikowo 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku



Wprowadzenie
Rada Gminy Czernikowo, uchwałą nr IX/90/2019 z dnia 23 października 2019 roku, 

przyjęła program współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, zwany 

dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało zapisów ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817 j.t. z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

I. Organizacje pozarządowe na terenie gminy Czernikowo

Na terenie gminy w roku 2020 funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe:

1. Ochotnicze Straże Pożarne:

a) OSP Osówka,

b) OSP Makowi ska,

c) OSP Mazowsze,

d) OSP Steklinelc,

e) OSP Steklin,

f) OSP Witowąż,

g) OSP Czernikowo,

h) Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Czernikowie

2. Kluby sportowe iw tym Uczniowskie Kluby Snortowel:

a) LZS „Victoria” Czernikowo,

b) KS Steklin,

c) KS „Olimpijczyk”,

d) UKS „Comets” Mazowsze,

e) UKS „Kopernik”,

f) UKS „Piątka”;

g) UKS Akademia Młodego Piłkarza

h) UKS Lider Steklin
3. Fundacje:

a) Fundacja Barwy Pomocy,
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b) Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Tratwa”;

c) Warto Walczyć o Siebie.

4. Koła i Stowarzyszenia:

a) Koło Gospodyń Wiejskich w Witowężu,

b) Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzywnie,

c) Koło Gospodyń Wiejskich w Steklinku,

d) Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Czernikowie,

e) Czemikowskie Stowarzyszenie na rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż- 

Nie”,

f) Stowarzyszenie Przyjaciół Mazowsza „Nasz Czas”,

g) Stowarzyszenie „Razem łatwiej”,

h) Stowarzyszenie Wędkarsko-Ekologiczne "Złoty Karaś",

i) Stowarzyszenie „Związek Jaszczurczy”,

j) Klub Seniora „Radość”,

k) Związek Zawodowy Pracowników Wiejskiej Spółdzielni Handlowo -  Usługowej,

II. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji 
zadań publicznych

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Czernikowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań 

odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku 

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Na zadania realizowane w 2020 r. ogłoszono jeden otwarty 

konkurs ofert. Środki na realizację zadań publicznych na rok 2020 wyniosły 90 000,00 zł.

W związku z ogłoszeniem Konkursu Wójt Gminy Czernikowo powołał Komisję 

Konkursową, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 

roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w w/w zakresie.

Podsumowanie przeprowadzonego Konkursu ofert nr 1/2020 „W zakresie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji” przedstawiają poniższe tabele.
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Lp.
Numer i
nazwa
konkursu

Ilość
zlożonyc
h
projektó
w

Ilość
projektów
wybranych
do
realizacji

Ilość
projektów
zrealizowan
ych z
wykorzysta 
niem pełnej 
kwoty 
dotacji

Ilość
podmiotów,
które
złożyły
oferty

Ilość
podmiotów,
którym
przyznano
dotację

Wysokość
przyznanych
środków

1.

Konkurs 
ofert nr 

1/2020 "W 
zakresie 
kultury 

fizycznej, 
sportu i 

rekreacji"

7 7 3 7 7 90 000,00

Liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz podmiotów, którym zostało przyznane 

wsparcie w 2020 roku wyniosła 7. Natomiast ilość projektów zrealizowanych z 

wykorzystaniem pełnej kwoty dotacji to 3 projekty. Cztery podmioty realizując swoje oferty 

nie wykorzystało pełnej kwoty otrzymanego wsparcia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz środków przekazanych dla klubów sportowych w 2020 roku wraz z informacją o 
zwróconych dotacjach niewykorzystanych środków w związku z pandemią wywołaną wirusem

SARS-CoV-2

Lp. Nazwa
podmiotu Kwota dotacji Kwota

przekazana
Kwota

zwrócona Wykorzystana kwota dotacji

1 . KS Steklin 17 304,00 zł 17 304,00 zł - 17 304,00 zł

2.
KS

"Olimpijczyk”
Czernikowo

6 431,00 zł 6 431,00 zł 2 300,00 zł 4 131,00 zł

3. UKS Comets 
Mazowsze 12 065,00 zł 12 065,00 zł - 12 065,00 zł

4.
LZS

"VICTORIA"
Czernikowo

36 500,00 zł 36 500,00 zł 2 500,00 zł 34 000,00 zł

5. UKS Lider 
Steklin 4 700,00 zł 4 700,00 zł 400,00 zł 4 300,00 zł

6 .
UKS Akademia 

Młodego 
Piłkarza

7 000,00 zł 7 000,00 zł - 7 000,00 zł

7. UKS "Piątka" 6 000,00 zł 6 000,00 zł 1 760,00 zł 4 240,00 zł
Razem 90 000,00 zł 90 000,00 zł 6 960,00 zł 83 040,00 zł
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Przeznaczone środki na realizację zadań publicznych w ramach Konkursu w 2020 roku 

wyniosły 90 000,00 zł, z czego wykorzystana kwota to 83 040, 00 zł. Pozostała kwota, czyli 

6 960,00 zł została zwrócona przez podmioty, które ze względu na pandemię wywołaną 

wirusem SARS-CoV-2 nie wydatkowały całej kwoty dotacji.

III. Pozostałe formy współpracy

Organizacje pozarządowe na terenie gminy Czernikowo można podzielić na trzy 

grupy: kluby sportowe (w tym Uczniowskie Kluby Sportowe), jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz pozostałe stowarzyszenia, koła i fundacje.

Wsparcie klubów sportowych opiera się na przyznawaniu dotacji opisanych 

w Rozdziale II niniejszego Sprawozdania oraz zapewnieniu i dbałości o zaplecze meczowo- 

treningowe. W ocenie gminnego Koordynatora ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu pozyskiwane przez kluby wsparcie stanowi istotny wkład w funkcjonowanie 

i umożliwienie rywalizacji na zajmowanych szczeblach.

Ochotnicze Straże Pożarne podlegające Oddziałowi Gminnemu ZOSP RP otrzymują 

wsparcie według właściwości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

w formie dofinansowania lub finansowania zakupu wyposażenia, umundurowania, dbałości 

o zaplecze techniczne i zapewnienie mobilności. Sprawowanie pieczy nad przedmiotową 

działalnością nie leży jednak w gestii Koordynatora ds. współpracy samorządu gminy 

z organizacjami pozarządowymi i wykracza poza zakres Programu.

Gmina Czernikowo przykłada szczególną uwagę do zapewnienia bazy lokalowej dla 

wszelkiego typu inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wiejski Dom 

Kultury w Mazowszu, Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie oraz świetlice wiejskie 

w Czernikowie, Osówce, Steklinie, Witowężu, Pokrzywnic i Steklinku w 2020 roku 

wykorzystywane były przez organizacje pozarządowe m.in. w celu organizacji szkoleń, 

posiedzeń, zebrań, kursów, treningów, konkursów, ćwiczeń, prelekcji, warsztatów, prób, 

koncertów i konferencji. Gmina Czernikowo w ramach posiadanych możliwości wielokrotnie 

zapewniała środki transportu dla organizacji wyrażających taką potrzebę.

Gmina Czernikowo wspierała organizacje także w ramach doraźnego 

współfinansowania przedsięwzięć lokalnych stowarzyszeń, składek członkowskich czy 

przekazania środków na działalność stowarzyszeń. Wiele możliwości dawała Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyznająca środki finansowe na
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właściwe działania o charakterze przeciwdziałania uzależnieniom na podstawie złożonych 

wniosków. Także fundusze sołeckie stanowią źródło wsparcia działalności organizacji 

pozarządowych na terenie gminy.

Gmina realizuje działalność informacyjną poprzez organizację spotkań 

z organizacjami pozarządowymi (głównie według charakteru organizacji, a więc spotkań 

jednostek OSP, spotkań klubów sportowych oraz pozostałych kół i stowarzyszeń). Informacje 

przekazywane są również za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Czernikowo, kwartalnika samorządowego „Dwa Słowa”, strony promocyjnej na Facebooku 

oraz strony internetowej Urzędu.

IV. Respektowanie zasad współpracy zawartych w Programie

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami opiera 

się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności.

W myśl zasady pomocniczości Gmina, respektując odrębność i suwerenność 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, uznaje ich prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów. W związku z powyższym należy zauważyć, iż 

Gmina w pierwszej kolejności podejmuje inicjatywy oddolne, wychodzące od organizacji 

pozarządowych, oraz wyraża przekonanie, iż naruszeniem suwerenności organizacji jest 

wywieranie wpływu na ich aktywności w sposób szerszy, niż przedstawianie potencjalnych 

form wsparcia i udzielanie takowego na wniosek organizacji. Z powyższym wiąże się 

spełnianie zasady partnerstwa, według której organizacje pozarządowe uczestniczą 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich 

rozwiązania oraz wykonaniu zadań publicznych, a Gmina pozostaje otwarta na wszelkie 

przejawy przedmiotowej aktywności. Zasady efektywności i jawności, opisane 

w Programie, także były respektowane w roku sprawozdawczym.
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