
Sprawozdanie 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Pionki  z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami  

za rok 2014 

 

Program współpracy Gminy Pionki  z organizacjami pozarządowymi i innymi              

podmiotami na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/215/2013  Rady Gminy Pionki  

dnia 2 grudnia 2013r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą zostać dofinansowane              

przez gminę.  

Działalność organizacji pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu  

życia mieszkańców.  Znajomość potrzeb lokalnego środowiska, oraz priorytetowe zadania 

określone w programie współpracy pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał 

organizacji.  

 

Formy współpracy 

 

Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie 

i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie.  

Program w sposób kompleksowo ujmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi m.in. 

 -powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                            

na finansowanie ich realizacji,  

- wspierania wykonywania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie                

ich realizacji, 

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,  

- promocji działalności organizacji pozarządowych, 

- doradztwa i udzielania przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,  

- aktualizacji witryny internetowej Gminy Pionki w zakresie informacji dotyczących              

organizacji pozarządowych 
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W 2014 roku Gmina Pionki wspierała Organizacje Pozarządowe w wykonywaniu zadań 

publicznych przez udzielenie dotacji na:  dofinansowanie w zakresie: 

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 

2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

Wspieranie i powierzanie zadań publicznych – współpraca finansowa  

 

W 2014 roku na wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami przeznaczono środki                     

finansowe w wysokości:  37.966,33 zł  

Został ogłoszony jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

Gminy Pionki w zakresie powierzania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Do konkursu przystąpił  Gminny Klub Sportowy ,,Królewscy” Jedlnia . Komisja konkursowa 

sprawdziła wymogi formalne i merytoryczne oferty. Wybór oferty i kwotę dofinansowania 

określa Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Pionki z dnia 18.03.2014r.  

Przyznana dotacja na realizację zadania publicznego  w 2013 r. 

 
Dotacja  na wsparcie projektu z 

zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej               

Gminny  Klub Sportowy  

,,Królewscy” Jedlnia             
kwota 26.000,00zł 

 

Przyznaną  dotację  GKS przeznaczył na: 

 wynagrodzenie trenera  

 koszty obsługi księgowej  

 przyznanie licencji  

 uczestnictwo w rozgrywkach  

 koszty weryfikacji boiska  

 opłaty z tytułu zawodnika  

 badania lekarskie zawodników  

 zatrudnienie sędziów   

 ubezpieczenie zawodników  

 zakup  sprzętu  sportowego   

 siatki do mini-tenisa 

 siatki osłonowe 
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Dotacje przyznane na wspieranie  zadań publicznych 

 

Do konkursu przystąpiły Organizacje Pozarządowe: Stowarzyszenie Jedlnia, 

Koło Gospodyń w Augustowie ,  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pionki Leśne Uroczysko,  

Wybór oferty i kwotę dofinansowania określa Wójt Gminy Pionki zgodnie z ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie 

 (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

 

1. 

Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej , pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej 

 

Koło Gospodyń Wiejskich 

,,Półborzanki” 

 w Augustowie  

kwota 

4.000,00 zł 

3. 

 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Promocji i Rozwoju Gminy 

Pionki ,,Leśne Uroczysko”  

kwota  

3.966,33zł 

4. 

Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej , pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

Stowarzyszenie Jedlnia  
kwota 

4.000,00 zł 

 

 

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Półborzanki”  w Augustowie przyznaną  dotację 

przeznaczyło na : 

 Zorganizowanie wycieczki 3 dniowej wycieczki  

 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Pionki ,,Leśne Uroczysko” 

przyznaną dotację przeznaczyło na: 

 zorganizowanie zajęć Fitness –zatrudnienie instruktora 

 zakup przenośnej kolumny (wieży z nagłośnieniem ) 

 

         3.Stowarzyszenie Jedlnia przyznaną dotację przeznaczyło na: 

 zorganizowanie  koncertu  instrumentalnego 

 zatrudnienie instruktora muzyki  

 skład i wydruk folderów  
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Współpraca pozafinansowa 

 

Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wspieranie podejmowanych działań 

przez organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji             

przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych)                      

w tym poprzez informowanie mieszkańców za pomocą stron internetowych oraz wsparcie w 

rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów. Udzielana jest pomoc w związku z bieżącym 

funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.        

 

 

Wójt Gminy Pionki  

                                                                                                         Mirosław Ziółek  

 

 

Sporządziła Grażyna Rojek
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