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z realizacji programu współpracy Gminy Belsk Duży  
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WSTĘP  

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze. zm.) Wójt Gminy Belsk 

Duży w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy 

Belsk Duży sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

Program współpracy Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 

30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk 

Duży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

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

i o wolontariacie na 2019 rok. 

Projekt programu współpracy na rok 2019 został poddany konsultacjom. Konsultacje 

ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 129/2018 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 7 września 

2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Belsk Duży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 rok. Prowadzone były w terminie 14 września 2018 roku – 1 

października 2018 roku. Organizacje nie wniosły uwag, co do treści projektu Programu.  

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Ostatecznie na zadania objęte Programem wydatkowana została w 2019 roku kwota 

222 000,00 zł. 

W 2019 roku ogłoszono pięć konkursów ofert na realizację zadań ujętych w Programie 

współpracy.  

Pierwszy konkurs ogłoszony został na zadanie: realizacja zadań publicznych w 2019r. 

przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu poprzez rozgrywki piłki nożnej, piłki 

ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i unihokeja. Nabór trwał w dniach od 28.03.2019 r. 

do 18.04.2019 r. Na konkurs wpłynęły 3 ofert od 3 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu podpisano umowy z 3 podmiotami na realizację zadań.  

 

Drugi konkurs ogłoszony został na jedno zadanie z obszaru podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Nabór trwał w dniach od 18.04.2019 r., do 

09.05.2019 r. Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi konkursowe w związku z 

tym podpisano umowę z podmiotem na zadanie 1 -upowszechnianie tradycji i dziedzictwa 

narodowego oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na 

terenie gminy Belsk Duży. 
 

Trzeci konkurs ogłoszony został na realizację zadań publicznych w 2019r. przez 

organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nabór trwał w dniach 25.04.2019r. – 16.05.2019r. 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi konkursowe, w związku z tym podpisano 

umowę z podmiotem na realizację zadań.  

 

Czwarty konkurs ogłoszony został na realizację zadań z zakresu wspierania i 

upowszechniania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Nabór trwał w dniach 25.04.2019r. – 16.05.2019r. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające 

wymogi konkursowe, w związku z tym podpisano umowy na realizację tych zadań z 2 
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podmiotami na zadanie –aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na terenie 

gminy Belsk Duży. 

 
Piąty konkurs ogłoszony został na realizację zadań publicznych w 2019r. przez 

organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania 

i upowszechniania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nabór trwał w dniach: 

25.04.2019r. – 16.05.2019r. Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi konkursowe, 

w związku z tym podpisano umowę z podmiotem na realizację zadania z zakresu: opieka i 

pomoc dla osób w wieku emerytalnym pozostającym w trudnej sytuacji materialnej na 

terenie gminy Belsk Duży 

 

Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji: 

 

 

Upowszechniane kultury fizycznej i sportu 
 

GKS Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 

Belsk Duży 

85000,00 

Uczniowski Klub Sportowy ul. Szkolna 3, 05-622 Belsk Duży 50000,00 

Akademia Sportu Galaktikos ul. Parkowa 1, 05-622 Belsk Duży 35000,00 

 

Upowszechnianie tradycji narodowej 
 

Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego 

ul. Krótka 3, 09-402 Płock 25000,00 

 

Ekologia oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
 

Łęczeszyckie Stowarzyszenie 

Wędkarskie  

Łęczeszyce 67, 05-622 Belsk Duży 8000,00 

 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 

Stowarzyszenie Aktywni 

Kulturalnie 

05-622 Belsk Duży 4000,00 

KGW Rembowianki 05-622 Belsk Duży 6000,00 

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

Stowarzyszenie Seniora Relaks 05-622 Belsk Duży 9000,00 

 

 

Przekazano łącznie w trybie konkursowym kwotę 222 000,00 zł, a organizacje 

wydatkowały łącznie 222 000,00 zł w podziale na poszczególne rodzaje zadań:  

- wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  170 000,00 zł 

- upowszechniania tradycji narodowej      25 000,00 zł 

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego        8 000,00 zł 

- rozwój wspólnot i społeczności lokalnych      10 000,00 zł 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym       9 000,00 zł. 

 

Oferty zgłoszone na konkurs zostały skierowane do oceny formalnej  

i merytorycznej przez Komisje Konkursowe powołane Zarządzeniami Wójta Gminy Belsk 

Duży.  
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Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnej może zlecić 

organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego, spełniającego łącznie 

następujące warunki: 

1. wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł 

2. zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

W 2019 roku żadna z organizacji nie złożyła wniosków o zlecenie zadania publicznego w 

tym trybie. 

 

 

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  

Gmina Belsk Duży w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania na stronie internetowej Urzędu Gminy Belsk Duży.  

Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych 

obiektów czy sprzętu. W roku 2019 Gmina obejmowała również patronatem organizowane 

przez sektor pozarządowy wydarzenia. Były to m.in.: 

1. Turniej Karate o Puchar Wójta organizowany przez Mazowieckie Stowarzyszenie 

Karate, 

2. Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa organizowany przez ZG OSP RP w Belsku 

Dużym, 

3. Dzień Dziecka w Anielinie organizowany przez grupę nieformalną z Anielina, 

Jaroch i Małego Belsk, 

4. „Aktywni w Powiecie Grójeckim” organizowany przez Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A., 

5. Rodzinny Piknik „Noc Świętojańska” organizowany przez Parafię Św. Jana 

Chrzciciela w Łęczeszycach, 

6. Turniej Piłki Nożnej organizowanych przez Parafię Świętej Trójcy w Belsku 

Dużym, 

7. Dni Dziecka w Starej Wsi organizowanej przez sołectwo Stara Wieś, 

8. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy organizowanej przez „Belskie Koło 

Wędkarskie”, 

9. XIV Warszawska Pielgrzymka Rowerowa organizowana przez Parafię MB 

Częstochowskiej w Warszawie, 

10. Seniorada 2019 organizowana przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 

11. Jesienne Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej organizowane przez Parafię Świętej 

Trójcy 

12. Halowy Turniej Piłki Nożnej organizowanej przez G.K.S. Belsk Duży 

 

 

PODSUMOWANIE 

Gmina Belsk Duży realizując cele Programu współpracy w 2019 roku udzielała 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno wsparcia 

finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono konkursy ofert, w których  

8 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: 

wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, upowszechniania tradycji narodowej, 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
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Działania Gminy nakierowane były na tworzenie warunków do: zwiększenia 

aktywności społecznej mieszkańców, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na 

rzecz mieszkańców, uzupełnienia działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez 

struktury samorządowe, zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych. 

Gmina Belsk Duży współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych 

grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc 

finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na 

kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.  

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych 

projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne 

środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy  

i członków organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie 

finansowe od sponsorów prywatnych oraz z innych programów krajowych.  

W roku 2019 nie wpłynęły do Wójta Gminy Belsk Duży wnioski, uwagi, ani 

zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.  

 

         Wójt Gminy Belsk Duży 

         /…/ Władysław Piątkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Emilia Tomasiak – specjalista ds. promocji, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, rozwoju lokalnego i kultury  


