
1 

 

Działalność pożytku publicznego i wolontariat 

 

Sprawozdanie za 2018 r. 

 

Zgodnie z 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) „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 2018 zabezpieczono środki finansowe na 

realizację zadań: 

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

takie jak: piłka nożna, piłka ręczna) w łącznej wysokości 412 500,00 zł; 

2) w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w łącznej wysokości 6 000,00 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 łącznej wysokości 

44 000,00 zł; 

4) w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w łącznej 

wysokości 9 000,00 zł; 

5) w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej wysokości 

20 000,00 zł; 

6) w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w łącznej 

wysokości 10 000,00 zł. 

 Dodatkowo zabezpieczono w budżecie Gminy Karczew środki finansowe na realizację 

zadań publicznych z zakresu wychowania przedszkolnego. Związane jest to z tym, iż w  

związku z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina, która nie zapewnia 

wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość  korzystania z wychowania 

przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana 

przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w 

których zorganizowano oddział przedszkolny, lub innych form wychowania przedszkolnego 

celem zapewnienia tych miejsc. 

 W roku 2017 i 2018 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 oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która realizowałyby zadanie publiczne lub 

też złożone oferty nie spełniały wymogów formalnych i były odrzucone. 

Również w roku 2018 były realizowane zadania publiczne w ramach art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl w/w przepisu Burmistrz 

Karczewa zlecał, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
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art. 3 ust. 3 ustawy, uznając celowość realizacji zadania, realizację zadań publicznych z 

pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznawał dotację na realizację zadania 

publicznego w trybie tzw. małego zlecenia. 

 W ramach tzw. małego zlecenia udzielono dotację podmiotom, które realizowały 

zadania publiczne w terminie nie dłuższym niż 90 dni oraz wysokość dofinansowania nie 

mogła przekroczyć kwoty 10 000,00 zł. W ramach tzw. małego zlecenia realizowane były 

następujące zadania.: 

1) „Zakup sprzętu dla pacjentów z terenu Karczewa będących pod opieką Hospicjum 

Domowego „Empatia”” realizowane przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej z 

siedzibą w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6  – kwota dofinansowania (dotacji) 4 000,00 zł; 

2) „Organizacja Dnia Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze” realizowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium z siedzibą w Bytomiu przy 

ul. Powstańców Śląskich 10 Koło Terenowe „Przedmoście Warszawa” Karczew ul. Łąkowa 

2a  – kwota dofinansowania (dotacji) 5 000,00 zł; 

3) „Gramy dla Dzieciaków” realizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom” z 

siedzibą w Otwocku przy ul. Radosnej 7  – kwota dofinansowania (dotacji) 2 500,00 zł.   

 

Tabela nr 1 

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

ogłoszonych na realizację zadań w 2018 r. (z podziałem na dziedziny) 

Lp. Nazwa zadania zabezpieczone 

środki finansowe 

w budżecie Gminy 

Karczew 

na 2018 r. (w zł) 

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 173/2017 Burmistrza Karczewa z 

dnia 22 grudnia 2017 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z 

terenów wiejskich Gminy Karczew; 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z 

terenu Miasta Karczewa; 

piłka ręczna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z 

terenu Miasta i Gminy Karczew – odrzucono ofertę; 

organizacja i przeprowadzenie turnieju dla dzieci i młodzieży 

„Karczewskie Małe Euro” 

 

 

 

46 000,00 zł 

 

244 000,00 zł 

 

97 000,00 zł 

 

3 000,00 zł 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 83/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

05 lipca 2018  r. – organizacja i przeprowadzenie turniejów 

szczypiornistek w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich 

Karczewowi 

 

20 000,00 zł 

w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności  

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

11 stycznia 2018 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

ratownictwo i ochrona ludności – odrzucono ofertę 

 

6 000,00 zł 
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2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

03 kwietnia 2018 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

ratownictwo i ochrona ludności – odrzucono ofertę 

 

6 000,00 zł 

3. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

05 czerwca 2018 r. – realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa 

i ochrony ludności w 2018 r.  

 

6 000,00 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 173/2017 Burmistrza Karczewa z 

dnia 22 grudnia 2017 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

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 173/2017 Burmistrza Karczewa z 

dnia 22 grudnia 2017 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i 

Gminy Karczew, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w 

formie paczek żywnościowych i świątecznych 

 

 

2 800,00 zł 

w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

06 marca 2018  r. – realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego w Gminie Karczew 

 

      200 000,00 zł 

(w 2018r.) 

400 000,00 zł 

(w 2019r.) 

w dziedzinie  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

11 stycznia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

Wspieranie i promowanie krwiodawstwa – nie wpłynęła żadna oferta 

 

5 000,00 zł 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

03 kwietnia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

Wspieranie i promowanie krwiodawstwa 

 

5 000,00 zł 

w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

11 stycznia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

wspieranie aktywności seniorów 

 

20 000,00 zł 

w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 

11 stycznia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości kobiet 

 

5 000,00 zł 

 

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zadań publicznych w roku 2018 

przystąpiły organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, których liczbę przedstawia tabela nr 2. 
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Tabela nr 2 

Liczba organizacji, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych w roku 2018 

Lp. Nazwa zadania Liczba 

organizacji 

w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 173/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 22 

grudnia 2017 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z 

terenów wiejskich Gminy Karczew; 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z terenu 

Miasta Karczewa; 

piłka ręczna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z 

terenu Miasta i Gminy Karczew – odrzucono ofertę; 

organizacja i przeprowadzenie turnieju dla dzieci i młodzieży „Karczewskie 

Małe Euro” 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 83/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 05 

lipca 2018  r. – organizacja i przeprowadzenie turniejów szczypiornistek w 

ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Karczewowi 

 

1 

w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności  

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 11 

stycznia 2018 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

ratownictwo i ochrona ludności – odrzucono ofertę 

 

1 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 03 

kwietnia 2018 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: ratownictwo i 

ochrona ludności – odrzucono ofertę 

 

1 

3. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 05 

czerwca 2018 r. – realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i 

ochrony ludności w 2018 r.  

 

1 

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 173/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 22 

grudnia 2017 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu 

Miasta i Gminy Karczew 

 

1 

w dziedzinie działalności charytatywnej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 173/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 22 

grudnia 2017 r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 

Karczew, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących w formie 

paczek żywnościowych i świątecznych 

 

 

1 

w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 06 

marca 2018  r. – realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego w Gminie Karczew 

 

 

2 
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w dziedzinie  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 11 

stycznia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

Wspieranie i promowanie krwiodawstwa – nie wpłynęła żadna oferta 

 

0 

2. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 03 

kwietnia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

Wspieranie i promowanie krwiodawstwa 

 

1 

w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 11 

stycznia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

wspieranie aktywności seniorów 

 

1 

w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

1. Konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 11 

stycznia 2018  r. – realizacja zadań publicznych w 2018 roku: 

wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości kobiet 

 

1 

 

Komisje Konkursowe powołane zarządzeniami: 

1) Nr 4/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 11 stycznia 2018 r.; 

2) Nr 17/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 02 lutego 2018 r. (zmieniające zarządzenie Nr 

4/2018); 

3) Nr 38/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 23 marca 2018 r. (zmieniające zarządzenie Nr 

4/2018); 

4) Nr 91/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2018 r. (zmieniające zarządzenie Nr 

4/2018) 

pozytywnie lub negatywnie opiniowały oferty złożone przez organizacje pozarządowe celem 

realizacji zadań publicznych w w/w dziedzinach. 

 

Burmistrz Karczewa zarządzeniami: 

1) Nr 12/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.; 

2) Nr 22/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.; 

3) Nr 28/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.; 

4) Nr 46/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.; 

5) Nr 59/2018 z dnia 15 maja 2018 r.; 

6) Nr 88/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.; 

7) Nr 104/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

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

publicznych organizacjom pozarządowym, co przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 3 

Wykaz organizacji pozarządowych, które realizowały zadania publiczne wraz z wysokością 

uzyskanej dotacji w roku 2018 

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, które powinny być z terenu 

Miasta Karczewa 

 

 

244 000,00 zł 

 

 

2. Ludowy Klub Sportowy 

„Mazur” Karczew z siedzibą w 

Karczewie przy ul. Ludwika i 

Jana Trzaskowskich 1 

wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej – organizacja i przeprowadzenie 

turnieju dla dzieci i młodzieży „Karczewskie 

Małe Euro”  

 

3 000,00 zł 

3. Ludowy Zespół Sportowy 

„Rokola” Otwock Wielki z 

siedzibą w Otwocku Wielkim 

przy ul. Zamkowej 36 

piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży, które powinny być z terenów 

wiejskich Gminy Karczew 

 

46 000,00 zł 

4.  Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Karczew” z siedzibą w 

Karczewie przy ul. Bohaterów 

Westerplatte 55 

wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej - piłka ręczna 

 

97 000,00 zł 

5. Otwockie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 

w Nadbrzeżu 100A 

ratownictwo i ochrony ludności w 2017 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 „W stronę 

słońca” z siedzibą w Karczewie 

przy ul. F. Bielińskiego 1 

działalność charytatywna w Karczewie w 

2018 roku 

 

2 800,00 zł 

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Nadbrzeż z siedzibą w 

Nadbrzeżu 29b prowadzące 

Niepubliczne Przedszkole 

„Wisełka” w Nadbrzeżu 

wychowanie przedszkolne w Gminie 

Karczew 

Dotacja 

obejmuje rok 

szkolny 

2018/2019  

i udzielono jej 

na zasadach 

określonych w 

art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 

27 

października 

2017r.  

o finansowaniu 

zadań 

oświatowych  

i wyniosła ona 
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za okres IX-

XII/2018r. 

131 843,92 zł 

9. Anna Semik z siedzibą w 

Józefowie prowadząca 

Niepubliczne Przedszkole 

„Zielona Kraina” w Karczewie 

wychowanie przedszkolne w Gminie 

Karczew 

Dotacja 

obejmuje rok 

szkolny 

2018/2019  

i udzielono jej 

na zasadach 

określonych w 

art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 

27 

października 

2017r.  

o finansowaniu 

zadań 

oświatowych  

i wyniosła ona 

za okres IX–

XII/2018r. 

53 325,44 zł 

10. Stowarzyszenie „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku” z siedziba w 

Karczewie przy ul. Widok 2 

wspieranie aktywności seniorów   20 000,00 zł 

11. Stowarzyszenie „Klub Kobiet” z 

siedzibą w Karczewie przy ul. 

Widok 2  

wspieranie kreatywności i 

przedsiębiorczości kobiet 

5 000,00 zł 

12. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża z siedzibą 

w Otwocku przy ul. Józefa 

Poniatowskiego 1   

wspieranie i promowanie krwiodawstwa 5 000,00 zł 

13. Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Karczew” z siedzibą w 

Karczewie przy ul. Bohaterów 

Westerplatte 55 

Organizacja i przeprowadzenie turniejów 

szczypiornistek w ramach obchodów 470-

lecia nadania praw miejskich Karczewowi 

20 000,00 zł 

Organizacje pozarządowe realizowały zadania zgodnie ze złożonymi ofertami oraz 

rocznym programem współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz 
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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”, organizacja turniejów 

szczypiornistek w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Karczewowi, zajęcia 

w świetlicy socjoterapeutycznej,  paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży w ramach 

działalności charytatywnej, zajęcia z nauki pływania dla dzieci,  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 oraz artykuły do przygotowania paczek świątecznych, 

organizowały wycieczki, kolonie, obozy sportowe, turnieje. Mieszkańcy z terenu miasta i 

gminy Karczew mogli poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać swoje zainteresowania i 

umiejętności uczestnicząc w wykładach i zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie 

„Klub Kobiet” oraz Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. 

Podmioty, które realizowały zadania publiczne czynnie uczestniczyły w imprezach 

organizowanych na terenie Gminy Karczew, m.in. Dzień Dziecka, Dni Karczewa, Zielone 

Świątki, Noc Muzeów, Walbachowski Jarmark Wielkanocny i Walbachowski Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Celem było kształtowanie i promowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

zachęcanie do wspólnego rozwiązywania lokalnych problemów, budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Gminą Karczew a organizacjami pozarządowymi, zachęcanie do 

stwarzania warunków sprzyjających wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców.  

 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

przyczyniła się do aktywizacji społeczności lokalnej, zagospodarowania czasu wolnego 

mieszkańcom Gminy Karczew, integracji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 

mieszkańców Gminy Karczew, promowania współpracy Gminy Karczew z jej mieszkańcami. 

Istotne znaczenie miało również przeciwdziałanie patologiom społecznym, wyrównywanie 

szans życiowych osób niepełnosprawnych jak również podniesienie bezpieczeństwa 

publicznego.      

Procedurą otwartego konkursu ofert objęte też było wychowanie przedszkolne, gdzie 

zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina, która nie zapewnia 

wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość  korzystania z wychowania 

przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana 

przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli celem zapewnienia tych 

miejsc. W przedszkolach niepublicznych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert z 

zakresu wychowania przedszkolnego znalazło miejsce blisko 50 dzieci z terenu miasta i 

gminy Karczew. 

Ze złożonych sprawozdań organizacji pozarządowych, które realizowały zadania w 

roku 2018 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 2 720,20 zł. 

 


