Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Błonie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
Wstęp
Program Współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi na rok 2013r. został
zatwierdzony 19 listopada 2012 r. uchwałą Rady Miejskej w Błoniu Nr XXVII/205/12.
Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęcie programu współpracy Gminy Błonie z
organizacjami pozarządowymi zostało poprzedzone konsultacjami.
Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej wpłynęła uwaga aby w
Rozdziale II dodać do listy zagadnień priorytetowych na 2013 rok punkt „j) wspieranie działalności
pozwalających na organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności osób starszych”. Zapis taki
został dodany. W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne inne uwagi.
W Programie współpracy określono, że współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma
charakter finansowy i pozafinansowy. Do form współpracy finansowej zalicza się zlecanie
organizacjom pozarządowym zadań publicznych poprzez:
- dofinansowanie realizowanych przez Organizacje zadań zgodnych z ustawowymi celami i
kierunkami działania Gminy,
- sfinansowanie kosztów powierzonych im do realizacji zadań Gminy,
Finansowanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy
odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, o
których jest mowa w Programie, jest określana w budżecie gminy.
Do form współpracy pozafinansowej należy:
- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki budżetu Gminy,
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami o analogicznych celach i kierunkach
działania, które funkcjonują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w
miastach bliźniaczych,
- udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych lub gruntów z zasobów Gminy
pod działalność statutową związaną z realizacją zadań z obszarów określonych w Rozdziale II
Programu,
- udostępnianie lokalu na spotkania,
- upowszechnianie i promowanie działalności Organizacji w mediach,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz innych opłat o charakterze lokalnym – uchwałą Rady
Miejskiej zgodnie z art.7 pkt 3. Ustawy z dnia 12.01.1991r. ze zm. o podatkach i opłatach
lokalnych.
Niniejsze sprawozdanie zawiera opis tych form współpracy, które były podejmowane w roku 2013.

Współpraca finansowa - Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym poprzez powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych.
Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy Błonie z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odbyło się w ramach otwartych
konkursów ofert.
Burmistrz Błonia ogłosił w 2013 roku 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu.

1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu (1 konkurs na 10 zadań):
zad.1: Organizacja zajęć i treningów w zakresie szkolenia sportowego w piłce nożnej - na
zadanie przeznaczono 151.000,- zł
zad. 2: Organizacja zajęć i treningów w zakresie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce - na
zadanie przeznaczono 56.000,- zł
zad. 3: Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w warcabach klasycznych i stupolowych - na zadanie przeznaczono 16.000,zł
zad. 4: Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w piłce koszykowej - na zadanie przeznaczono 5.000,- zł
zad. 5: Organizacja ogólnodostępnej masowej rodzinnej imprezy sportowo-rekreacyjnej na
terenie Gminy Błonie – na zadanie przeznaczono 30.000,- zł
zad. 6: Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w tenisie stołowym - na zadanie przeznaczono 5.000,- zł
zad. 7: Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w piłce siatkowej - na zadanie przeznaczono 21.000,- zł
zad. 8: Organizacja zajęć sportowych młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w podnoszeniu
ciężarów - na zadanie przeznaczono 6.000,- zł
zad. 9: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia
szkolenia w zakresie wędkarstwa - na zadanie przeznaczono 5.000,- zł
zad. 10: Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w judo
- na zadanie przeznaczono 5.000,- zł

2. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie (1 konkurs na 6 zadań):
Zad. 1: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i (lub) narkotykowe
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie - na zadanie przeznaczono 5.000,- zł
Zad. 2: Prowadzenie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży, w szczególności zajęć
pozalekcyjnych - na zadanie przeznaczono 5.000,- zł.
Zad. 3: Organizacja różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi w okresie ferii zimowych i
wakacji promujące właściwe wzorce społeczne, patriotyczne - na zadanie przeznaczono
30.000,- zł
Zad. 4: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (imprezy z dziedzictwa kultury, sportu
i rekreacji propagujące trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia) - na zadanie
przeznaczono 50.000,- zł
Zad. 5: Pomoc osobom uzależnionym w zakresie rehabilitacji i readaptacji społecznej - na
zadanie przeznaczono 20.000,- zł
Zad. 6: Organizacja imprez integrujących różne środowiska, w tym osoby niepełnosprawne - na
zadanie przeznaczono 55.000,- zł
Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były
udostępnianie w formie papierowej i elektronicznej każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo, treść
ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i w Biurze Obsługi Interesanta w
siedzibie Urzędu

Współpraca pozafinansowa
Wzajemne informowanie się o kierunkach działań i pomoc w pozyskiwaniu funduszy
Przekazywanie informacji o działaniach Gminy Błonie odbywało się kilkoma kanałami komunikacji:
- poprzez stronę internetową,
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Błoński Informator Samorządowy
- materiały zamieszczane w prasie obcej tj. gazetach Express Wieczorny, Co?Gdzie?Kiedy? na
Mazowszu, Młody Sportowiec, W-Zetka
- komunikaty i ogłoszenia w rozgłośniach radiowych: Radio Fama, Radio Bogoria i Radio
Niepokalanów
- plakaty w tablicach informacyjnych
- bezpośrednie informowanie podczas spotkań.
W informacjach tych oprócz kierunków działań Gminy Błonie zamieszczano ogłoszenia o
konkursach na dofinansowanie – również ze źródeł pozagminnych, o ciekawych inicjatywach czy
szkoleniach dla organizacji (m.in. z LGD „Między Wisłą a Kampinosem oraz Mazowieckiej
JEdnostki Wdrażania Programów Unijnych).
W ramach tych wszystkich kanałów informacyjnych zamieszczane są bieżące informacje z życia III
sektora. Bardzo często lokalne organizacje przekazują do urzędu różnego rodzaju informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej i w prasie. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń,
zaproszenia, relacje z imprez, które organizują lub w których biorą udział, jak również informacje o
ich osiągnięciach i sukcesach. Najczęściej są to informacje z zakresu wydarzeń sportowych i
kulturalnych.
Na stronie internetowej oficjalnego serwisu gminy Błonie w dziale „Organizacje” znajdują się
informacje na temat współpracy urzędu z organizacjami, a także roczny Program Współpracy
Gminy Błonie z organizacjami. Zakładka Organizacje zawiera również Bank Informacji o
Organizacjach – czyli bazę danych o organizacjach działających na terenie Gminy Błonie.
W ramach współpracy z powiatem warszawskim-zachodnim i współuczestniczeniu w projekcie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej na stronie Błonia umieszczony jest odnośnik do
Mapy Organizacji Pozarządowych prowadzonej przez starostwo powiatowe.
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Błoniu współpracował z
organizacjami w ramach pisania wniosków o dofinansowanie, udzielania porad odnośnie
pozagminnych źródeł finansowania.

Uchwalanie Programu Współpracy
Od 4 do 18 listopada 2013 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 marca 2011 r.
Informacja o konsultacjach była zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu, a także podana w rozgłośniach radiowych i lokalnej
prasie. W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga.

Udostępnianie obiektów publicznych będących własnością Gminy
Gmina Błonie w miarę swoich możliwości udostępnia organizacjom pomieszczenia w obiektach
będących jej własnością. Pomieszczenia takie udostępniane są jednorazowo np. na
przeprowadzenie szkolenia, spotkania itp. lub jako stała siedziba organizacji. I tak np. w budynku
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego 2/4 swoją

siedzibę mają:
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Gminne Błonie
- Błońskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Wzajemnej Pomocy "KRES"
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pruszkowie Koło nr 7 w
Błoniu
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Warszawa Zachód;
w budynku Centrum Kultury w Błoniu siedzibę ma Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w
Dworku Poniatówka Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej.
Gmina Błonie udostępnia lokale na spotkania i szkolenia, zarówno w Urzędzie, Centrum Kultury,
Dworku Poniatówka jak i w szkołach organizacjom z terenu Gminy, które tylko zwrócą się o to z
prośbą.

Współpraca przy uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych
W 2013 r. organizacje wielokrotnie włączały się w obchody lokalnych świąt i uroczystości.
Harcerze i strażacy uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, Chóry Ecclesia Cantans,
„Śpiewający Senior” oraz Orkiestra OSP Błonie koncertowały na gminnych festynach, zapewniały
oprawę muzyczną uroczystości patriotycznych i nie tylko.
Ponadto wielokrotnie na wniosek organizacji Burmistrz obejmował honorowym patronatem
imprezy, konkursy, turnieje sportowe, których organizatorem były podmioty III sektora. Był także
fundatorem nagród, dyplomów, pucharów. Herb Błonia zamieszczany był wielokrotnie na
materiałach promocyjnych realizowanych zadań, baner gminny i plansze roll-up używane były w
celu identyfikacji gminnych reprezentacji na zawodach ponadlokalnych oraz w czasie zawodów
sportowych. Urząd pomagał też organizacjom udostępniając nieodpłatnie namioty, krzesła czy
scenę a także pomagając przy zorganizowaniu transportu autokarowego na różne wydarzenia
wyjazdowe, w których uczestniczyły organizacje.

