Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2015 roku.
Wstęp
Program Współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi na rok 2015r. został
zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/389/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 października
2014r.
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 których nie wpłynęły żadne uwagi od przedstawicieli NGO.
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 2015.
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.
Na podstawie doświadczenia z lat wcześniejszych i w związku z wnioskiem zawartym w
Sprawozdaniu za rok 2014 Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkursy ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu:upowszechniania kultury fizycznej i sportu jeszcze pod

koniec 2014 roku. Dzięki temu organizacje i kluby sportowe mogły już na początku 2015
roku podpisać umowy o dofinansowanie zadań i zachować ciągłość działalności (szkoleń
sportowych).
Konkurs dotyczył 11 zadań:
zad.1: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w
piłce nożnej, zajęć i treningów w zakresie sportu i rekreacji w piłce nożnej - na
zadanie przeznaczono 135.000,- zł
zad. 2: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego i rekreacyjnego w lekkiej atletyce. Organizacja zajęć i treningów
sportowo-rekreacyjnych w lekkiej atletyce - na zadanie przeznaczono 70.000,- zł
zad. 3: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w
koszykówce - na zadanie przeznaczono 10.000,- zł
zad. 4: Organizacja ogólnodostępnej masowej rodzinnej imprezy sportowo-rekreacyjnej
na terenie Gminy Błonie – na zadanie przeznaczono 70.000,- zł
zad. 5: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego tenisa stołowego - na zadanie przeznaczono 10.000,- zł
zad. 6: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w siatkówce - na zadanie przeznaczono 35.000,- zł
zad. 7: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w sportach walki - na zadanie przeznaczono 15.000,- zł
zad. 8: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w
wędkarstwie - na zadanie przeznaczono 8.000,- zł
zad. 9: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w warcabach klasycznych - na zadanie przeznaczono 20.000,- zł
zad. 10: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w podnoszeniu ciężarów - na zadanie przeznaczono 8.000,- zł
zad. 11: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie prowadzenia szkolenia
sportowego w tenisie ziemnym - na zadanie przeznaczono 12.000,- zł
Na konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 17 ofert od 9
podmiotów – stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych. We
wszystkich zadaniach środki zostały rozdysponowane. Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpiło w dniu 16.01.2015r.
W styczniu 2015 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z
zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie (1 konkurs na 5 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: Organizacja różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi w tym w okresie ferii
zimowych i wakacji promujących właściwe wzorce społeczne, patriotyczne - na
zadanie przeznaczono 20.000,- 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 60.000,- 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 60.000,- zł
Na konkurs wpłynęło łącznie 87 ofert. Rozdysponowano środki na wszystkie zadania.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w lutym 2015r..
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.
Poza konkursami organizacje składały oferty w ramach tzw. małych grantów. Z tej formy
współpracy w 2015 roku skorzystało 7 organizacji. W ciągu całego roku wpłynęło 8 ofert
na łączną kwotę 62.989,00 zł.

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,
- komunikaty i ogłoszenia w rozgłośniach radiowych: Radio Sochaczew, 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.
W ramach tych wszystkich kanałów informacyjnych zamieszczanie 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 bądź, w których
biorą udział, jak również informacje o ich osiągnięciach i sukcesach. Najczęściej są to
informacje z zakresu wydarzeń sportowych i kulturalnych. Poza Biurem Promocji i
Wydziałem Oświaty z organizacjami współpracował też Referat Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych w ramach pisania wniosków o dofinansowanie i udzielania porad odnośnie
pozagminnych źródeł finansowania.

Uchwalanie Programu Współpracy
Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 trwały od 17
września do 1 października 2014 roku, 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. Nie wpłynęły żadne uwagi do projektu. Od 28 września
do 9 października 2015r przeprowadzono konsultacje w ramach uchwalania programu
współpracy na rok 2016.
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 w 2015 roku siedzibę miało 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 2015 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 imprezach
ponadlokalnych oraz w czasie zawodów sportowych. Urząd pomagał też organizacjom
udostępniając nieodpłatnie namioty, krzesła czy scenę. Na wiele wydarzeń
organizowanych przez NGO Gmina zapraszała (i finansowała) telewizję MazowszeTV
w celu wykonania reportażu dokumentującego dane wydarzenie i promującego daną
organizację pozarządową.

Wnioski i uwagi
Analizując współpracę w 2015 roku nasuwa się wniosek, że bardzo dobrą praktyką było
wczesne ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania sportowe.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań aby w kolejnych latach było podobnie.
Niepokoi nieco fakt małego odzewu trzeciego sektora w czasie konsultacji podstawowego
dokumentu regulującego współpracę czyli rocznego programu współpracy. Zasadnym
będzie, aby przy uchwalaniu programów na kolejne lata większą wagę przyłożyć do
działań informacyjnych i zachęcić organizacje do wypowiadania się w tej kwestii.
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