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Sprawozdanie z realizacji rocznego
Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2021

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) zwanej dalej „Ustawą”, Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej Konstancin
-Jeziorna do dnia 31 maja każdego roku sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy za
rok poprzedni.
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy gminy
Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi, która odbywała się na podstawie
rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wo1ontariacie, na rok 2021, zwanym dalej
„Prograrnem”.
Program został przyjęty Uchwałą nr 289/VII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 października 2020 r. Przed uchwaleniem rocznego Programu, zgodnie z Ustawą, był
poddany konsultacjom w okresie od 25 września do 9 października 2020 r.

Program był realizowany w okresie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
przez następujące wydziały:

•
•

Biuro Komunikacji Społecznej,
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Środki finansowe w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 przeznaczone na
realizację zadań pożytku publicznego wyniosły ogółem: 356 000,00 zł., w tym:

Lp.

Nazwa zakresu zadania publicznego

Środki finansowe
przeznaczone na realizację
zadania publicznego
95 000,00 zł

1.

Kultura fizyczna

2.

Turystyka

28 000,00 zł

3.

Integracja społeczna

25 000,00 zł

4.

Tradycja narodowa, pielęgnowanie polskości, rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe

25 000,00 zł

5.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

30 000,00 zł

6.

Ochrona środowiska

10 000,00 zł

7.

Ratownictwo i ochrona ludności

8 000,00 zł

8.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

135 000,00 zł

Za realizację zadań pożytku publicznego z zakresu: kultury fizycznej, turystyki, integracji
społecznej, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
ratownictwa i ochrony ludności, ochrony środowiska odpowiadało Biuro Komunikacji
Społecznej.
Za realizację zadań pożytku publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym odpowiadał Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Część I
Realizacja zadań pożytku publicznego z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; integracji
spolecznej; tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; ochrony środowiska;
w Gminie Konstancin-Jeziorna

Liczbę umów zawartych na realizację zadań publicznych w
w poszczeó1nych zakresach zadań przedstawia poniższa tabela:

formie wsparcia

Zakres zadania
kultura
fizyczna

7

tradycja
narodowa,
pielęgnowanie
polskości,
rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i_kulturowej
2

turystyka

kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego

integracja
społeczna

ochrona
środowiska

ratownictwo
i ochrona
ludności

2

3

1

3

O

Liczba umów zawartych w trybie art. 19a Ustawy (z pominięciem otwarte2o konkursu
ofert)

Na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu złożono 1 ofertę. Nie
podpisano żadnej urnowy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie m. Konstancin-Jeziorna
na realizację zadań publicznych w poszczeólnych obszarach

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w budżecie gm. Konstancin-Jeziorna na
221 000,00 zł. Wysokość środków finansowych
realizację zadań publicznych wyniosła
przeznaczonych na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach zadań
przedstawia poniższa tabela:
—

Zakres zadania
kultura
fizyczna

95 000,00 zł

tradycja
narodowa,
pielęgnowanie
polskości,
rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i_kulturowej

25 000,00 zł

turystyka

28 000,OOzł

kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego

30 000,00 zł

integracja
społeczna

ochrona
środowiska

25 000,OOzł

10 000,OOzł

ratownictwo
i ochrona
ludności

8 000,OOzł

Wysokość środków finansowych przekazanych or2anizacjom na realizację zadań
publicznych w poszczególnych zakresach zadań

Łączna kwota środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań
publicznych wyniosła 80 400,00 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia poniższa tabela:
—

Zakres zadania
kultura
fizyczna

tradycja
narodowa,
pielęgnowanie
polskości,
rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej

turystyka

kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego

integracja
społeczna

Ochrona
środowiska

ratownictwo
i ochrona
ludności

40 340,00 zł

9 250,00 zł

6 150,OOzł

11 440,00 zł

3 960,OOzł

9 260,OOzł

0,OOzł

Wysokość środków finansowych z budżetu gm. Konstancin-Jeziorna wykorzystanych
przez organizacje

Łączna kwota środków finansowych wykorzystanych przez organizacje na realizację zadań
publicznych wyniosła 77 171,11 zł. Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez
organizacje na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia
poniższa tabela:
—

Zakres zadania
kultura
fizyczna

tradycja
narodowa,
pielęgnowanie
polskości,
rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej

turystyka

kultura,
sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego

integracja
społeczna

ochrona
środowiska

ratownictwo
i ochrona
ludności

40 300,00 zł

8 917,64 zł

6 012,95zł

11 380,00 zł

3 960,OOzł

6 600,52zł

0,OOzł

Liczba uwag i wniosków zgłaszanych przez organizacje w ramach konsultacji programu
oraz w czasie trwania programu

W ramach konsultacji Programu, które odbyły się w okresie 25.09.2020
organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag do Programu na rok 2021.
W czasie obowiązywania Programu, tj. w okresie 01.01.2021
żadne uwagi ani wnioski od organizacji pozarządowych.

—

—

09.10.2020,

31.12.2021, nie wpłynęły

Terminowość i kompletność sprawozdań składanych przez oranizacje z realizacji
zleconych im zadań publicznych

Z organizacjami pozarządowymi zawartych zostało ogółem 18 umów, wszystkie w trybie
otwartego konkursu ofert.
Kompletne sprawozdania końcowe z realizacji wszystkich 18 zleconych zadań publicznych
zostały złożone. 17 sprawozdań końcowych złożono w terminie określonym w umowach, 1
sprawozdanie końcowe złożone zostało po terminie określonym w umowie.

Część II

Realizacja zadań pożytku publicznego z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Realizacja zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym

Na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w roku 2021 przeznaczono w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna
ogółem kwotę 135 000,OOzł.
—

Ocena realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 na rok 2021 została
współpracy Gminy
dokonana w oparciu o wskaźniki określone w Programie
Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2021 tj.:

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Nie ogłoszono żadnego otwartego konkursu ofert.

Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy (z pominięciem otwarte2o konkursu
ofert)

Zawarto ogółem 4 umowy.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu m. Konstancin-Jeziorna na
realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w budżecie gm. Konstancin-Jeziorna na
135 000,00 zł. Wysokość środków finansowych
realizację zadań publicznych wyniosła
przeznaczonych na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach zadań
przedstawia poniższa tabela:
—

Zakres zadania publicznego

Wypoczynek zimowy i wakacyjny z programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią (powierzenie).
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne
dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią (wsparcie).
Wypoczynek zimowy i wakacyjny z programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią (wsparcie).
Przedsięwzięcia terapetyczno-proiHaktyczne dla rodzin
zagrożonych uzależnieniom (wsparcie).
Przedsięwzięcia zapobiegaj ące alkoholizmowi, narkomanii,
uzależnieniom cyfiowym i innym patologiom społecznym
(wsparcie).

Wysokość środków finansowych w
budżecie grn. Konstancin-Jezioma
Iw zł!
90 000,00

45 000,00

Wysokość środków finansowych z budżetu m. Konstancin-Jeziorna przekazanych
or2anizacjom.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań
publicznych wyniosła 28 120,00 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia poniższa tabela:
—

Zakres zadania publicznego

Wypoczynek zimowy i wakacyjny z programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią (powierzenie).
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne
dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią (wsparcie).
Wypoczynek zimowy i wakacyjny z programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią (wsparcie).
Przedsięwzięcia terapetyczno-proiHaktyczne dla rodzin
zagrożonych uzależnieniom (wsparcie).
Przedsięwzięcia zapobiegaj ące alkoholizmowi, narkomanii,
uzależnieniom cyfrowym i innym patologiom społecznym
(wsparcie).

Wysokość środków finansowych w
budżecie gm. Konstancin-Jeziorna
Iw zł!
0,00

6 5 00,00
10 000,00
6 „700,00

4 920,00

Wysokość środków finansowych z budżetu m. Konstancin-Jeziorna wykorzystanych
przez or2anizacje.

Łączna kwota środków finansowych wykorzystanych przez organizacje na realizację zadań
28 120,00 zł. Wysokość środków finansowych wykorzystanych
publicznych wyniosła
przez organizacje na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach zadań
przedstawia poniższa tabela:
—

Zakres zadania publicznego

Wysokość środków finansowych w
budżecie gm. Konstancin-Jeziorna
Iw zł!

Wypoczynek zimowy i wakacyjny z programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią (powierzenie).
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne
dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią.

0,00

6 500,00

Wypoczynek zimowy i wakacyjny z programem profilaktycznowychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią (wsparcie).
Przedsięwzięcia terapetyczno-profilaktyczne dla rodzin
zagrożonych uzależnieniom (wsparcie).
Przedsięwzięcia zapobiegające alkoholizmowi, narkomanii,
uzależnieniom cyfrowym i innym patologiom społecznym
(wsparcie).

10 000,00
6 700,00

4 920,00

Terminowość i kompletność sprawozdań składanych przez or2anizacje z realizacji
zleconych im zadań publicznych
Z organizacjami pozarządowymi zawarte zostały ogółem 4 urnowy, wszystkie w trybie
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Sprawozdania końcowe z realizacji wszystkich
zleconych zadań publicznych zostały złożone w terminie określonym w umowie.
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