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Na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ) oraz § 10 ust. 3 Rocznego 

programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2020 Wójt Gminy Cielądz przedstawia sprawozdanie z realizacji Rocznego programu 
współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy za rok 2020. 

Projekt Programu Współpracy Gminy Cielądz z Organizacjami Pozarządowymi został 

podany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr XXXVll/165/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 

28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności pożytku publ icznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącej działa l ności statutowej tych 

organizacji. 

W tym celu Wójt Gminy Cielądz wydał zarządzenie Nr 46.2019 z dnia 4 października 
2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Gminy 
Cielądz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2020. 

Na podstawie zarządzenia ogłoszono konsultacje społeczne, w termin ie od 12 
października 2019r. do dnia 28 października 2019r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 
projektu uchwały i programu współpracy byto umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej , stronie internetowej Urzędu Gminy w Cielądzu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy. Projekt uchwały oraz Program został doręczony organizacjom pozarządowym 
działającym na terenie gminy. Konsultacje społeczne zakończono w dniu 28 października 
2019r. na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, na którym projekt zdobył aprobatę 

przedstawicieli organizacji biorących udział w spotkaniu. 

Sprawozdanie z przebiegu oraz wyniki konsultacji ww. projektu zostało opublikowane 
w dniu 30 października 2019r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cielądz oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Cielądz ,zgodnie z § 6 ust.1 uchwały Nr XXXVll/165/2010 Rady 
Gminy Cielądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Roczny Program Współpracy Gminy Cielądz z Organizacjami Pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Cielądz Uchwałą 

Nr Xl/87 / 19/ z dnia 25 listopada 2019r. 
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Lista zadań priorytetowych na rok 2020 zawierała realizacje zadań w zakresie: 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
- szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

Zgodnie z programem współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi miała 
charakter finansowy i poza finansowy. Współpraca o charakterze finansowym w roku 2020 
odbywała się na zasadzie wspierania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. 

Na realizacje Programu w budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano środki finansowe , 
w wysokości 149 120.00, zł , które zostały w tej wysokości rozdysponowane w ramach 
otwartych konkursów ofert, na wsparcie realizacji zadań w roku 2020. 

Podział środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku 
przedstawiał się następująco: 

1) w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej - 85 000,00 zł 
2) w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego - 26 000,00 zł 

3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 38 120 ,00 zł 

Współpraca o charakterze pozafinansowych z organizacjami pozarządowymi w roku 
2020, odbywała się w formie: 

1) wzajemnego informowan ia się o planowanych kierunkach działalności, 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy , 

projektów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowych tych 
organizacji, 

3) wynajmowanie nieodpłatnie obiektów sportowych, będących własnością Gminy 
Cielądz , dla Ludowego Klubu Sportowego „ORLĘTA" Cielądz ,w miejscowości Cielądz 
i dla Ludowego Klubu Sportowego Grabice ,w m1eJscowosc1 Grabice 
oraz pomieszczenia dla Stowarzyszenia Kulturalno- Historycznego„ CYMBARKA" 
w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu 

4) udzielanie pomocy w zakresie składania wniosków na wsparcie realizacji zadań 
publicznych oraz pomocy przy składaniu sprawozdań z ich realizacji przez pracownika 
odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowym w Urzędzie Gminy. 

W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursach , na realizacje 
zadań publicznych w roku 2020, Wójt Gminy Cielądz zarządzeniem Nr 59/19 z dnia 
21 listopada 2019r. powołał Komisje konkursową w celu opiniowania ofert na realizację 
zadań publicznych. 

Na w sparcie realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych zostały ogłoszone 1 konkurs. 
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Zadanie Nr 1 - Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do ukończenia 25 roku życia z t erenu gminy Cielądz, poprzez zapewnienie 

zabiegów rehabilitacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej 
z rehabilitacji dla 5 osób. 

Zadanie Nr 2 - Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Cie l ądz, poprzez zapewnienie zabiegów rehabilitacyjnych 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji , w miejscu 

zamieszkania dla 4 osób. 

Konkurs został ogłoszony w dniu 2 grudnia 2019 r. Termin składania ofert upłynął 
w dniu 27 grudnia 2019r. Na konkurs zostały złożone 2 oferty: 

Na zadanie Nr 1 - wpłyneła 1 oferta 

Oferta Nr 1 - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 

11 Dobro Dzieci II z s iedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 9/4, 

96-200 Rawa Mazowiecka wniosek o dotację w wysokości 14 000,00 zł. 

Na zadanie Nr 2 - wpłyneła 1 oferta 

Oferta Nr 1 - Fundacja II OBUDŹMY NADZIEJE " z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 
ul. Solidarności 2A , 96-200 Rawa Mazowiecka wniosek o dotacje w wysokości 
24 120 ,00 zł. 

Komisja konkursowa , stwierdziła , że oferta wpłynęła w t erminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie, zostały złożone na odpowiednich formularzu, wypełnione 

prawidłowo i posiadała wymagane załączniki. Komisja na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 
2019r. zawnioskowała o dotację zgłoszonych ofert w następujący sposób: 

Zadanie Nr 1 

Oferta Nr 1 - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych 

11 Dobro Dzieci II z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 9/4, 
96-200 Rawa Mazowiecka - dotacja w wysokości 14 000,00 zł. 

Zadanie Nr 2 

Oferta Nr 1 - Fundacja„ OBUDŹMY NADZIEJĘ" z siedziba w Rawie Mazowieckiej 
ul. Solidarności 2A, 96-200 Rawa Mazowiecka - dotacja w wysokości 24 120,00 zł. 

Propozycja taka została przekazana Wójt owi Gminy , który podjął decyzje o przyznaniu 
dotacji w powyższej wysokości. 

W wyniku rozstrzygniętego konkursu w dniu 7 stycznia 2020r. została podpisane 
umowy na realizację zadania publicznego nr 1 z Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „ DOBRO DZIECI" - umowa Or. SO 5260. 2.2020, na rea lizacje 
zadania publicznego nr 2 z Fundacją II Obudźmy Nadzieje" - umowa Or. SO 5260.1.2020 
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Przyznane dotacje organizacja na wsparcie realizację zadań zostały rozliczone w terminie 
określonym w umowie. 

Organizacje zrealizowały zadania zgodnie ze złożonymi ofertami. W ramach realizacji 
zadania publicznego wykonywały zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych 

niepełnosprawnych z terenu gminy. Przyznane dotacje organizacje rozliczyły w następujący 
sposób: 

1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
II 

DOBRO DZIECI" 
otrzymana dotacja w wysokości 14000,00 zł , została wykorzystana w wysokości 
14000,00 zł. 

2. Fundacja II OBUDŻMY NADZIEJE" otrzymana dotacja w wysokości 24120,00 zł , 
została wykorzystana w wysokości 24120,00 zł. 

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert. Konkurs został ogłoszony na następujące 
zadania: 

Zadanie Nr 1 Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu 
Gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Cielądz oraz udział tych grup 
w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej. 

Zadanie Nr 2 Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu 
Gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Grabice oraz udział tych grup 
w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej. 

Konkurs został ogłoszony w dniu 9 grudnia 2019 roku, termin składania ofert upłynął 
w dniu 31 grudnia 2019 roku 

Na otwarty konkurs ofert wplnely 2 oferty: 

Zadanie Nr 1 oferta - Nr 1 Ludowego Klubu Sportowego II ORLĘTA" Cielądz z siedzibą 
Niemgłowy Nr 9 o dotację w wysokości 65 000,00 zł. 

Zadanie Nr 2 - oferta nr 1 Ludowy klub Sportowy Grabice z siedzibą Grabice Nr 53 o dotacje 
w wysokości 20 000,00 zł. 

Komisja konkursowa , stwierdziła , że oferty wpłynęła w terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie, zostały złożone na odpowiednim formularzu, wypełnione 
prawidłowo i posiadające wymagane załączniki. Komisja na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 

2020r. zawnioskowała o dotację zgłoszonych ofert w następujący sposób: 

1. Ludowy Klub Sportowy „ ORLĘTA" Cielądz - dotację w wysokości 65 000,00 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy Grabice - dotacja w wysokości 20 000,00 zł. 

Propozycje takie zostały przedstawione Wójtowi Gminy, który podjął decyzje o przyznaniu 
dotacji w powyższych kwotach. W wyniku rozstrzygniętego konkursu w dniu 
10 stycznia 2020r. zostały podpisane umowy na realizację zadań publicznego z Ludowym 
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Klubem Sportowym „ORLĘTA" Cielądz - umowa Nr Or. SO 5260.3.2020 oraz Ludowym 

Klubem Sportowym Grabice - umowa Nr Or. SO5260.4.2020 

Kluby sportowe zrealizowały zadania zgodnie ze złożonymi ofertami. W ramach 

realizacji zadania publicznego organizowały zajęcia szkoleniowe z osobami dorosłymi 

i młodzieżą z terenu gminy, uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach, . Drużyny tych klubów uczestniczyli w rozgrywkach 

o Puchar Polski oraz o Puchar Starosty Rawskiego. Dokonano zakupu sprzętu sportowego, 
opiat startowych i licencyjnych, pokryto wydatki związane z transportem na mecze, 
ubezpieczenia uczestników biorących udział w realizacji zadania oraz wynagrodzenia 

dla trenerów prowadzących zajęcia w tych klubach. Przyznane dotacje kluby rozliczyły 

w następujący sposób: 

1. Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA" Cielądz : otrzymana dotacja w wysokości 

65 000,00 zł , została wykorzystana w wysokości 64628,58 zł. Nie wykorzystana 
dotacja w wysokości 371,42 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 29 

stycznia 202lr. 

2. Ludowy Klub Sportowy Grabice : otrzymana dotacja w wysokości 20 000,00 zt, została 
wykorzystana w wysokości 17882,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 

2118,00 zł, została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 29 grudnia 2020r. 

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszono 1 otwarty konkursy ofert. 

I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Szerzenie 
promocja dorobku ludowego mieszkańców gminy poprzez udział zespołów ludowych 

działających na terenie gminy w minimum 3 imprezach artystycznych o zasięgu lokalnym 

lub regionalnym". 

Konkurs został ogłoszony w dniu 13 grudnia 2019r. termin składania ofert upłynął 

w dniu 7 stycznia 2020r. Na konkurs wpłynęły 3 oferty: 

Oferta Nr 1 - Stowarzystwo Przyjaciół Wsi Opoczyńska - Rawska Mazowieckiej 
„ SIERZCHOWIANIE " z siedzibą Sierzchowy Nr 2 o dotacje w wysokości 
7 000,00 zł 

Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne„ CYM BARKA" z siedzibą w Cielądzu 

Nr 59, o dotację w wysokości 14 000,00 zł 

Oferta Nr 3 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej z siedzibą Sierzchowy Nr 91 

o dotację w wysokości 5 000,00 zł 

Komisja konkursowa , stwierdziła , że oferty wpłynęły w terminie określonym 

w ogłoszeniu o konkursie, zostały złożone na odpowiednich formularzach, wypełnione 
prawidłowo i posiadające wymagane załączniki. Komisja na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 

2020r. zawnioskowała o dotację 3 zgłoszonych ofert w następujący sposób: 
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Oferta Nr 1 - Towarzystwo Przyjaciół Wsi Opoczyńska - Rawska Mazowieckiej 

„ SIERZCHOWIANIE " - dotacje w wysokości 7 000,00 zł 

Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne II CYM BARKA" dotacje w wysokości 

14 000,00 zł 

Oferta Nr 3 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej - dotacje w wysokości 5 000,00 zł 

Propozycje takie zostały przedstawione Wójtowi Gminy, który podjął decyzje 

o przyznaniu dotacji w powyższych kwotach. W wyniku rozstrzygniętego konkursu w dniu 

10 stycznia 2020r. zostały podpisane umowy na realizację zadania publicznego 
z Stowarzyszeniem Przyjaciół Wsi Opoczyńsko - Rawska Mazowieckiej - umowa Nr Or. SO 

5260.5.2020, z Stowarzyszeniem Kultura lno - Historycznym „CYMBARKA" - umowa 
Nr Or.SO 5260.6.12.2020 ,w dniu 11 lutego 2020r. z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Sierzchowskiej - umowa Nr Or. SO 5260.7.2020. 

Organizacje, z którymi zostały podpisane umowy zrealizowały zadania zgodnie 
ze złożonymi ofertami. W ramach realizacji zadania publicznego organizowały próby 

zespołów ludowych działających przy tych organizacjach. Zespoły uczestniczyli w imprezach 
artystycznych. Dokonano zakupu sprzętu muzycznego, nagłośniającego oraz strojów 

ludowych dla członków zespołów ludowych, pokryto wydatki związane z transportem 
na występy artystyczne, oraz wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących próby 

z zespołami ludowymi działającymi w tych organizacjach. Przyznane dotacje kluby rozliczyły 
w terminach okreś lonych w zawartych umowach i wykorzystały zgodnie z celem na jakie 
zostały przyznane w następujący sposób 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńska Rawska- Mazowieckiej otrzymana dotacja 

w wysokości 7000,00 zł, została wykorzystana w wysokości 6520,00 zł, 

niewykorzystana dotacja w wysokości 480,00 zł została zwrócona na konto Urzędu 
Gminy w dniu 28 grudnia 2020r. 

2. Stowarzyszenie Kulturalno Historyczne „ CYMBARKA ": otrzymana dotacja 

w wysokości 14000,00 zł została wykorzystana w wysokości 14000,00 zł. 

3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej: otrzymana dotacja w wysokości 

5 000,00 zł, została wykorzystana w wysokości 5000,00 zł. 

Ogólna kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe 
realizujące zadania w roku 2020 wyniosła 2969,42 zł. 

Koszt całkowity realizacji zadań publicznych realizowanych w roku 2020 

Całkowity koszt realizacji zadań publicznych w roku 2020 realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, z którymi Gmina Cie lądz podpisała umowy wyniósł 162 102,18 zł. 
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Środki finansowe z budżetu Gminy w formie dot acji 146 150,58 zł, pozostała kwota 

w wysokości 15951,60 zt , stanowiła wkład własny organizacji realizujących zadania 

publiczne, w t ym: 

l. środki finansowe własne w wysokości 4 501,60zł 
2. wkład osobowy, w tym praca społeczna członków w wysokości 11450,00 zł. 

Wysokość wkładu własnego organizacji , które realizowały zadania publiczne w roku 2020 

1. Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne II Cymbarka " - wkład osobowy 

w wysokości 1000,00 zł, 
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej - środki finansowe własne 

w wysokości 300,00 zł. 
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńska - Rawska Mazowieckiej II Sierzchowianie11 

środki finansowe własne w wysokości 400,00 zł. 
4. Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA II Cielądz- środki finansowe własne w wysokości 

2000,00 zł, wkład osobowy w wysokości 6970,00,00 zł. 
5. Ludowy Klub Sportowy w Grabicach - wkład osobowy w wysokości 1200,00 zł. 

6. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych II Dobro Dzieci" 

środki finansowe własne w wysokości 1.60 zł, wkład osobowy w wysokości 

1200,00 zł. 
7. Fundacja 

II 
OBUDŹMY NADZIEJE 11 

- środki finansowe własne w wysokości 1800,00 zł, 
wkład osobowy w wysokości 1080,00 zł. 

Uczestnikami realizowanych zadań w roku 2020 byli: 

- osoby dorosłe i młodzież z terenu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej -

piłka nożna: LKS„ ORLĘTA II Ci elądz 75 osób, LKS Grabice 18 osób, 

- w zakresie szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej : zespół dziecięcy Sierzchowskie Dzieciaki -
11 osób, Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne II CYMBARKA11

, zespół Cymbarka -
20 osób, zespół dziecięcy Wesoła Ferajna 10 osób, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Wsi Opoczyńsko - Rawska Mazowieckiej II Sierzchowianie "9 osób, 
- w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych : rehabilitacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z terenu gminy 5 osób, rehabilitacja osób dorosłych 

niepełnosprawnych z terenu gminy - 4 osoby, 

Ogólna liczba osób uczestniczących w realizacji zadań w roku 2020 wyniosła 152. 

Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Cielądz z Organizacjami Pozarządowymi 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 daje 

podstawę do wnioski, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji 
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzyst ania środków 
publicznych na realizacje zadań własnych Gminy Cielądz. Wspierając zadania publiczne 
Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji Pozarządowych aby efektownie 
wpływać na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy 
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z organizacjami i dofinansowanie przez Gminę realizowanych przez organizacje zadań 

publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy 
administracja publiczną , organizacjami pożytku publicznego oraz mieszkańcami Gminy 
Cielądz. 
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