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Działalność pożytku publicznego i wolontariat 

 

Sprawozdanie za 2016r. 

 

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

o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) „Organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w 

Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni.”. 

 

 W budżecie Gminy Karczew na rok 2016 zabezpieczono środki finansowe na 

realizację zadań: 

1) w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dyscypliny sportowe 

takie jak: piłka nożna, piłka ręczna oraz organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie 

Małe Euro”) w wysokości 364 000,00 zł; 

2) w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w wysokości 

11 000,00 zł; 

3) w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym oraz w dziedzinie działalności charytatywnej w wysokości 44 000,00 

zł. 

 Pod koniec roku 2015 i na początku roku 2016 przeprowadzono otwarte konkursy 

ofert na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinach. Część konkursów należało 

powtórzyć z uwagi na fakt, że w pierwszych terminach (ogłoszonych konkursach) nie 

wpłynęła żadna oferta od potencjalnej organizacji pozarządowej, która realizowałyby zadanie 

publiczne. 

 

Tabela nr 1 

Rodzaje zadań wraz z kwotą dotacji przeznaczoną na realizację zadań – w konkursach 

ogłoszonych na realizację zadań w 2016 roku (z podziałem na dziedziny) 

Lp. Nazwa zadania zabezpieczone 

środki finansowe 

w budżecie Gminy 

Karczew 

na 2016 rok (w zł) 

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 146/2015 Burmistrza Karczewa z 

dnia 10.12.2015 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

Gminy Karczew – unieważniony brak ofert; 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Karczewa; 

 

 

 

26 000,00 zł 

 

240 000,00 zł 
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piłka ręczna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu miasta i 

gminy Karczew 

92 000,00 zł 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 150/2015 Burmistrza Karczewa z 

dnia 10.12.2015 roku – organizacja turnieju „Karczewskie Małe Euro” 

turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 

 

6 000,00 zł 

3. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 

07.01.2016 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

Gminy Karczew – unieważniony brak ofert 

 

 

26 000,00 zł 

4.  Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 

05.02.2016 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

Gminy Karczew 

 

 

26 000,00 zł 

w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 149/2015 Burmistrza Karczewa z 

dnia 10.12.2015 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie 

ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej w 2016 roku 

 

11 000,00 zł 

w dziedzinie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 148/2015 Burmistrza Karczewa z 

dnia 10.12.2015 roku – realizacja zadania publicznego w 2016 roku pt.: 

„Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z 

terenu miasta i gminy Karczew” 

 

41 200,00 zł 

w dziedzinie działalności charytatywnej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 147/2015 Burmistrza Karczewa z 

dnia 10.12.2015 roku – realizacja zadania publicznego w dziedzinie 

działalności charytatywnej w Karczewie w 2016 roku 

2 800,00 zł 

 

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych na koniec roku 2015 i na początku roku 2016 na 

realizację zadań publicznych w 2016 roku przystąpiły organizacje, których liczbę przedstawia 

tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych w roku 2016 

Lp. Nazwa zadania Liczba 

organizacji 

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 146/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 

10.12.2015 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2016 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy 

Karczew – unieważniony brak ofert; 

 

 

 

0 
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piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu miasta Karczewa; 

piłka ręczna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy 

Karczew 

1 

1 

 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 150/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 

10.12.2015 roku – organizacja turnieju „Karczewskie Małe Euro” turniej piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży 

 

1 

3. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 

07.01.2016 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2016 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy 

Karczew – unieważniony brak ofert 

 

 

0 

4.  Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 

05.02.2016 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2016 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy 

Karczew 

 

 

1 

w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji ekologicznej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 149/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 

10.12.2015 roku – realizacja zadań publicznych w zakresie:  

a) ratownictwa i ochrony ludności  

b) edukacji ekologicznej  

 

 

1 

0 

w dziedzinie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 148/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 

10.12.2015 roku – realizacja zadania publicznego w 2016 roku pt.: „Prowadzenie 

świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i 

gminy Karczew” 

 

1 

w dziedzinie działalności charytatywnej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 147/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 

10.12.2015 roku – realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności 

charytatywnej w Karczewie w 2016 roku 

 

2 

 

Komisje Konkursowe powołane zarządzeniami: 

1) Nr 152/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2015 roku; 

2) Nr 153/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2015 roku; 

3) Nr 154/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2015 roku; 

4) Nr 155/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2015 roku; 

5) Nr 156/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2015 roku 

pozytywnie zaopiniowały oferty złożone przez organizacje pozarządowe celem realizacji 

zadań publicznych w w/w dziedzinach. 

 

Burmistrz Karczewa zarządzeniami: 

1) Nr 7/2016 z dnia 11.01.2016 roku; 

2) Nr 8/2016 z dnia 11.01.2016 roku; 
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3) Nr 9/2016 z dnia 11.01.2016 roku; 

4) Nr 10/2016 z dnia 11.01.2016 roku; 

5) Nr 17/2016 z dnia 26.01.2016 roku; 

6) Nr 28/2016 z dnia 08.03.2016 roku 

przyjął oferty na realizację zadań publicznych a tym samym zlecił realizację zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym, co przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 3 

Wykaz organizacji pozarządowych, które realizowały zadania publiczne wraz z wysokością 

uzyskanej dotacji w roku 2016 

 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nazwa zadania publicznego Kwota 

przyznanej 

dotacji (w zł) 

1. Ludowy Klub Sportowy 

„Mazur” Karczew z siedzibą w 

Karczewie przy ul. Ludwika i 

Jana Trzaskowskich 1 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży z terenu miasta Karczewa 

 

 

240 000,00 zł 

 

 

2. Ludowy Klub Sportowy 

„Mazur” Karczew z siedzibą w 

Karczewie przy ul. Ludwika i 

Jana Trzaskowskich 1 

organizacja turnieju „Karczewskie Małe 

Euro” turniej piłki nożnej dla dzieci i 

młodzieży 

 

6 000,00 zł 

3. Ludowy Zespół Sportowy 

„Rokola” z siedzibą w Otwocku 

Wielkim przy ul. Zamkowej 36 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży z terenów wiejskich Gminy 

Karczew 

 

26 000,00 zł 

4.  Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Karczew” z siedzibą w 

Karczewie przy ul. Bohaterów 

Westerplatte 55 

piłka ręczna – szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży z terenu miasta i gminy Karczew 

 

92 000,00 zł 

5. Otwockie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 

w Nadbrzeżu 100A 

ratownictwo i ochrony ludności w 2016 roku  

6 000,00 zł 

6. Stowarzyszenie „W stronę 

słońca” z siedzibą w Karczewie 

przy ul. F. Bielińskiego 1 

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta 

i gminy Karczew 

 

41 200,00 zł 

7. Stowarzyszenie „Nasz Wspólny 

Dom” z siedzibą w Otwocku 

przy ul. Radosnej 7 

działalność charytatywna w Karczewie w 

2016 roku 

 

2 800,00 zł 

 

Organizacje pozarządowe realizowały zadania zgodnie ze złożonymi ofertami oraz rocznym 

programem współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Najliczniejsza grupą odbiorców zadań publicznych były dzieci i młodzież z terenu miasta i 

gminy Karczew (szkolenie sportowe w piłce nożnej, piłce ręcznej, organizacja turnieju dla 

dzieci i młodzieży „Karczewskie Małe Euro”, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej,  paczki 
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świąteczne dla dzieci i młodzieży w ramach działalności charytatywnej czy też nauka 

pierwszej pomocy zorganizowana w przedszkolach oraz pokazy w ramach ćwiczeń 

przeprowadzone na zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Karczew). Dla 

celów realizacji zadań publicznych organizacje pozarządowe (w ramach przyznanej dotacji i 

środków własnych) zakupywały sprzęt niezbędny do realizacji zadania oraz artykuły do 

przygotowania paczek świątecznych, organizowały wycieczki, kolonie, obozy sportowe, 

turnieje.  

Ze złożonych sprawozdań organizacji pozarządowych, które realizowały zadania w roku 2016 

wynika, że nie wszystkie organizacje wykorzystały przyznaną dotację w całości, pomimo 

realizowania zadań publicznych zleconych przez Burmistrza Karczewa. Kwoty 

niewykorzystanych środków z dotacji zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w 

Karczewie w łącznej wysokości 718,18 zł. 

 

 


