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WSTĘP

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 295/XXV1I1/2020 z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.,
przyjęła Program współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ww. ustawy (dalej Program).

Działając zgodnie z uchwałą Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Zarządzeniem Nr 125/B/2020 z dnia 28 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock
przedstawił do konsultacji projekt rocznego programu współpracy gminy Miasto
i Gmina Serock na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenia pisemnej opinii,
wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu.
Konsultacje trwały od 29 września 2020r. do 9 października 2020r.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego
projektu programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2021r. z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 125/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 września 2020 r.,
do Urzędu Miasta i Gminy Serock nie wypłynęły uwagi organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Miasto i Gmina Serock dotyczące przedłożonego projektu
programu.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji oraz o ich wpływie na przedstawiony
projekt rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podana do publicznej
wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.serock.pl. Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock.
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I. OTWARTE KONKURSY OFERT

Roczny program współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, określa obszary
i zasady oraz formy współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a ww. podmiotami,
a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania
środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań
publicznych, pozostających we właściwości samorządu a realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Realizując przedmiotowy Program Miasto i Gmina Serock udzielała organizacjom
pozarządowym wsparcia finansowego, jak również udzielała pomocy pozatinansowej.

Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone ustawą z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszczące się w rejestrze zadań publicznych
określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Za priorytetowe zadnia publicznie w Mieście i Gminie Serock w 2021r. uznano:

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
a) wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne gminy jej

mieszkańców,
b) wspieranie inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego

mieszkańców,
c) wspieranie organizacji imprez kulturalnych,
d) wspieranie inicjatyw artystycznych, twórczych hobbystycznych

mieszkańców,
e) promowanie osiągnięć lokalnych artystów na arenach krajowych,
f) upowszechnianie osiągnięć artystycznych gmin partnerskich,
g) udostępnianie obiektów gminnych i sprzętu będącego w posiadaniu gminy

przy organizowaniu imprez kulturalnych,
h) wspieranie działań związanych z ochroną zabytków,
i) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii gminy i jej

tradycji,
j) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej

oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych,
k) wspieranie działań promujących wychowanie patriotyczne, obywatelskie

i wojskowe, w tym popularyzację dziejów i tradycji oręża polskiego,
I) wspieranie szkoleń w zakresie reagowania na zagrożenia militarne

i niemilitarne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, w tym
ratownictwa, ochrony ludzi i dóbr.

2) Kultura fizyczna, sport i turystyka:
a) wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
b) wspieranie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców gminy,
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c) wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, umożliwiających
mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo,

d) wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych,
e) wspieranie działań i inicjatyw promujących walory turystyczne gminy.

3) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczna:
a) wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz

powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji,
b) wspieranie działalności skierowanej na pomoc osobom, rodzinom

i społecznościom w zakresie wzmacniania lub odzyskiwania zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie,

c) wspieranie działań służących tworzeniu warunków sprzyjających
zapewnieniu kontaktów osób i środowisk wykluczonych społecznie
z otoczeniem, przywracaniu do pełnienia ról społecznych,

d) wspieranie prowadzenia opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin
dysfun kcyjnych,

e) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
ogniska, świetlice oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

f) wspieranie działań w zakresie zapewnienia posiłku i innych niezbędnych
form pomocy osobom i rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej
i życiowej.

4) Nauka, edukacja iwychowanie:
a) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie zainteresowań

i zdolności dzieci i młodzieży,
b) wspieranie inicjatyw mających za zadanie organizację czasu wolnego dzieci

i młodzieży,
c) wspieranie działań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej

muzycznie lub plastycznie oraz amatorskiego ruchu scenicznego,
d) wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie rozwijania przedsiębiorczości,
e) wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie obronności państwa poprzez

propagowanie i krzewienie problematyki obronnej,
f) wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających

na obszarach wodnych,
g) wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

S) Ochrona zdrowia:
a) wspieranie działań profilaktycznych w zakresie podstawowej opieki

zdrowotnej,
b) wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia,
c) wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) wspieranie organizacji przedsięwzięć popularyzujących zdrowy styl życia,
e) wspieranie idei krwiodawstwa,
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f) aktywizacja i edukacja społeczna w zakresie honorowego krwiodawstwa
mająca na celu zwiększenie ilości czynnych honorowych dawców krwi
i zabezpieczenie gotowych dawców do reagowania na Apele o Krew
w Mieście i Gminie Serock,

g) propagowanie zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w Mieście i Gminie Serock,

h) wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej
pomocy przed medycznej.

6) Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a) wspieranie upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci

i młodzieży poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznej
i organizowanie konkursów w zakresie ekologii,

b) wspieranie kształtowania właściwych postaw wobec ochrony środowiska
naturalnego,

c) wspieranie kształtowania prawidłowych postaw wobec zwierząt,
d) wskazywanie sposobów korzystania z zasobów środowiska naturalnego.

7) Działalność na rzecz osób starszych:
a) wspieranie aktywności seniorów poprzez powadzenie edukacji w różnych

dziedzinach wiedzy a w szczególności w zakresie nowych technik cyfrowych,
b) wspierania działań ukierunkowanych na promocję zdrowia, propagowanie

zdrowego stylu życia i różnych form aktywności fizycznej seniorów,
c) wspieranie aktywności kulturalnej oraz ułatwiania dostępu do dóbr kultury

osób starszych,
d) wspieranie działań na rzecz integracji środowiska seniorów

i przeciwdziałanie wykluczeniu ze środowiska,
e) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych.
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZEFINANSOWYM

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W roku 2021 gmina Miasto i Gmina Serock ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert. Określono
planowaną wysokość środków na realizację rocznego programu na 2021r.
w wysokości 120.000zł, z zastrzeżeniem, iż ostateczna wysokość środków na realizację
rocznego programu określona zostanie w uchwale budżetowej gminy na rok 2021. Po
dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 10 maja 2021r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania:
"wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach
wodnych".
Zadanie polegało na:

• utrzymaniu gotowości ratowniczej,
• prowadzeniu działań ratowniczych,
• organizowaniu i prowadzeniu szkoleń,
• utrzymaniu dyżurów ratowników wodnych,
• naprawie i konserwacji sprzętu ratowniczego,
• zakupie paliwa do środków transportu ratowniczego ubezpieczeniu środków

transportu ratowniczego.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Serock wpłynęła jedna oferta,
złożona przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 05-130 Zegrze
Południowe, ul. Warszawska 39B.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 42/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Serock z dnia 7 czerwca 2021r. w składzie:

1. Marek Bąbolski- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
2. Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy Serock
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock,
4. Bożena Kaczmarczyk -p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno- Prawnego,
5. Krzysztof Bońkowski- radny Rady Miejskiej w Serocku,
6. Roman Wiśniewski- przedstawiciel Fundacji NOVA

dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej oferty. Powyższa oferta
spełniła wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie i w związku
z powyższym w dniu 17 czerwca 2021r. pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock,
reprezentowaną przez Pana Artura Borkowskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przy
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kontrasygnacie Pani Moniki Ordak- Skarbnika Miasta i Gminy Serock a Legionowskim
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, reprezentowanym przez Pana
Krzysztofa Jaworskiego- Prezesa Zarządu oraz przez Panią Beatę Dąbkowską-Witecką -
Wiceprezesa Zarządu została zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego
pod nazwą "wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych" wraz z udzieleniem dotacji finansowej w kwocie 30.000zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych). Realizację ww. zadnia powierzono w terminie od 26 czerwca
2021r. do 31 sierpnia 2021r.

Rezultaty realizacji zadania publicznego przez Legionowskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe:

1) utrzymana była stała gotowość ratownicza- zapewniono dyżury ratowników
wodnych,

2) utrzymana była gotowość operacyjna sprzętu, w tym środków transportu wodnego
i lądowego wykorzystywanych przez Legionowskie WOPR, naprawiono
i konserwowano sprzęt, zakupiono i zużyto paliwo do środków transportu
ratown iczego,

3) prowadzono działania ratownicze, także w sytuacjach kryzysowych i wydarzeniach
wyjątkowych,

4) utrzymywana była stała łączność ze służbami systemu- wodne centrum
dyspozytorskie,

5) zapewniano bezpieczeństwo osób kąpiących się i wypoczywających na i nad
Jeziorem Zegrzyńskim, szczególnie w obszarze Miasta i Gminy Serock.

Utrzymanie gotowości ratowniczej w Legionowskim WOPR trwa stale przez cały rok. Nie
dzieli się na sezon letni i zimowy, a jedynie na godziny pracy ratowników zawodowych.
Ratownicy społeczni dyżurują cały rok i całą dobę. Gotowość ratownicza w ramach realizacji
zadania została utrzymana poprzez zatrudnienie ratowników zawodowych i pracę
społeczną ratowników wolontariuszy w okresie realizacji zadania.
Utrzymanie dyżurów zawodowych, sprawny sprzęt, wsparcie ratowników społecznych oraz
częste patrole Jeziora Zegrzyńskiego w obszarze gminy Serock bezpośrednio wpłynęły na
poprawę stanu bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą. Szczególną uwagę ratownicy
zwracali na miejsca niebezpieczne, niestrzeżone, użytkowane "na dziko" przez osoby
wypoczywające. Prowadzone były działania prewencyjne w postaci patroli wodnych,
mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom.

Ratownicy zawodowi byli zatrudnieni w okresie największego obciążenia akwenu z
podziałem na godziny pracy w systemie jednozmianowym z podziałem na poszczególne
miesiące:

• czerwiec- od 26 do 30, codziennie 3 ratowników od godz. 9.00 do godz. 21.00- razem
180 godzin,

• lipiec i sierpień- codziennie 3 ratowników od godz. 9.00 do godz. 21.00- razem 2232
godziny.
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W sumie ratownicy zawodowi przepracowali 2412 godziny. Ratownicy społeczni
dyżurowali w dniach i godzinach kiedy nie było ratowników zawodowych, a także jako
dodatkowe załogi dla ratowników zawodowych. Ratownicy społeczni dyżurowali
w systemie dwuzmianowym- pierwsza zmiana od godz. 9.00 do godz. 21.00 i druga zmiana
od godz. 21.00 do godz. 9.00. Ratownicy społeczni przepracowali 3000 godzin w okresie
realizacji zadania.

Zadanie było koordynowane z bazy Legionowskiego WOPR w Zegrzu Południowym,
realizowane na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, szczególnie Miasta i Gminy Serock.
Bezpośrednimi odbiorcami zadania były:
- osoby wypoczywające aktywnie na obszarze wody i linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego
i jego najważniejszych dopływów: Bugu i Narwi, stanowiące w zdecydowanej większości
turystów z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego,
- mieszkańcy Powiatu Legionowskiego, szczególnie gminy Serock, których zdrowie i życie
może być zagrożone i którzy geograficznie podlegają obszarowi operowania
Legionowskiego WOPR:

• osoby narażone na utratę życia lub zdrowia na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego, rzek
Narew i Bug,

• osoby korzystające ze sprzętu pływającego indywidualnie i w grupach
niezorganizowanych w ramach upowszechniania kultury fizycznej,

• osoby zagrożone sytuacjami kryzysowymi na terenie gminy Serock,
• indywidualni uczestnicy innych form kultury fizycznej nad wodami,
• osoby pływające na akwenach, w szczególności łamiące zakaz kąpieli,
• wędkarze przebywający na lodzie i wodzie oraz na łodziach,
• uczestnicy innych zdarzeń i nieszczęśliwych wypadków,
• uczestnicy organizowanych szkoleń.

Pośrednimi odbiorcami zadania były:
• mieszkańcy terenów przyległych do rzek Narew i Bug oraz akwenu Jeziora

Zegrzyńskiego korzystający z miejsc niestrzeżonych, zwyczajowo wykorzystywanych
do kąpieli, w szczególności rodzice, młodzież i dzieci spędzający w sposób aktywny
czas wolny nad obszarami wodnymi z uwzględnieniem turystów.

Analiza sprawozdania końcowego, złożonego przez ww. podmiot w terminie 30 dni po
zakończeniu realizacji zadania, pozwoliła stwierdzić, że przyznana kwota dotacji została
w całości wykorzystana zgodnie z zakresem oraz warunkami określonymi w umowie. Mając
na względzie powyższe konieczność wezwania do zwrotu dotacji nie nastąpiła.
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2. Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego
krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego
i bezpiecznego stylu życia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 22 lipca 2021r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania:
"wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu
życia".
Zadanie polegało na:

• przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat honorowego
krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla
mieszkańców Miasta i Gminy Serock,

• promocji idei honorowego krwiodawstwa, edukacji w zakresie krwiodawstwa
i zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

wśród młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, w tym e-Iearning,
• promocji oraz edukacji w zakresie idei honorowego krwiodawstwa, pierwszej

pomocy przed medycznej oraz zdrowego trybu życia w przedszkolach poprzez
specjalnie przygotowane kolorowanki,

• zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów
o honorowym krwiodawstwie oraz pierwszej
w społeczności lokalnej,

• wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w edukacji i promocji honorowego
krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

edukacyjno-informacyjnych
pomocy przedmedycznej

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Serock wpłynęła jedna oferta,
złożona przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, ul. Konotopska 5/3,
02-496 Warszawa.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 109/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Serock z dnia 26 sierpnia 2021r. w składzie:

1. Marek Bąbolski- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock,
2. Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy Serock
3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock,
4. Bożena Kaczmarczyk -p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno- Prawnego,
5. Bożena Kalinowska- radna Rady Miejskiej w Serocku,
6. Roman Wiśniewski- przedstawiciel Fundacji NOVA

dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej oferty. Powyższa oferta
spełniła wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie i w związku
z powyższym w dniu 31 sierpnia 2021r. pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock,
reprezentowaną przez Pana Artura Borkowskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przy
kontrasygnacie Pani Moniki Ordak- Skarbnika Miasta i Gminy Serock a Stowarzyszeniem
Honorowych Dawców Krwi Legion, reprezentowanym przez Pana Roberta Kowalewskiego -
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1) stworzono projekty graficzne i wykonano elementy edukacyjno-promocyjne:
• 1 projekt ulotki o aplikacji i HDK do użytku w Mieście i Gminie Serock,
• 1 projekt kalendarza 2021 na akcję krwiodawstwa oraz konkurs w Internecie,
• 1 projekt opaski HDK na akcję krwiodawstwa oraz konkurs w Internecie.

2) kampania edukacyjna z zakresu honorowego krwiodawstwa i pierwszej pomocy
przedmedycznej:

• przekazano 1100 szt. kolorowanki z zakresu pierwszej pomocy
przed medycznej dla przedszkoli i innych instytucji publicznych,

• przeprowadzono zajęcia edukacyjne z 1137 dziećmi z wykorzystaniem
kolorowanek w placówkach:
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,
- Niepubliczny Żłobek i Przedszkole "Magiczny Las",
- Szkoła Podstawowa w Serocku,
- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serocku,

• rozdysponowano 4000 szt. ulotek HDK mieszkańcom gminy Serock w min.
15 miejscach w gminie:
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,
- Niepubliczny Żłobek i Przedszkole "Magiczny Las",
- Szkoła Podstawowa w Serocku,
- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełplńskie],
- Policja Serock,
- Straż Serock,
- Kościół Serock,
- Szkoła Podoficerska Sonda w Zegrzu,
- Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
- Centrum Medyczne Serock,
- SPZOZSerock,
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku,
- Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

• zorganizowano 1 konkurs internetowy, w którym wzięło udział 45
krwiodawców.

Prezesa Zarządu oraz przez Pana Karola Krajewskiego - Wiceprezesa Zarządu została
zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "wspieranie działań
gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia" wraz
z udzieleniem dotacji finansowej w kwocie 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Realizację ww. zadnia powierzono w terminie od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Rezultaty realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Legion:
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• przeprowadzono 2 akcje krwiodawstwa zawierające:
- edukację dawców (przekazanie materiałów),
- promocję HDK poprzez przygotowanie przygotowanego kalendarza 2022
promującego ideę HDK oraz gminę Miasto i Gmina Serock oraz opaskę HDK.

Bilans krwiodawstwa:
- zbiórka krwi w dniu 09.09.2021r. zgłosiło się 27 dawców; oddało krew 20 dawców;
dawców pierwszorazowych: 4 dawców; kobiet: 7; zebrano krwi: 9 000 mi;
- zbiórka krwi w dniu 28.10.2021r.: zgłosiło się 33 dawców; oddało krew 29 dawców;
dawców pierwszorazowych: 11 dawców; kobiet: 5; zebrano krwi 13 050 mi;
- łącznie: zgłosiło się 60 dawców; oddało krew 49 dawców; dawców pierwszorazowych:
15 dawców; kobiet: 12; zebrano krwi: 22050 mI.

Analiza sprawozdania końcowego, złożonego przez ww. podmiot w terminie 30 dni po
zakończeniu realizacji zadania, pozwoliła stwierdzić, że przyznana kwota dotacji została
w całości wykorzystana zgodnie z zakresem oraz warunkami określonymi w umowie. Mając
na względzie powyższe konieczność wezwania do zwrotu dotacji nie nastąpiła.

3. Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej,
edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 22 lipca 2021r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania:
"wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej,
edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia." Zadanie polegało na:

• prowadzeniu działalności kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia,
• popularyzacji zdrowego stylu życia i różnych form aktywności seniorów,
• organizowaniu imprez integracyjnych, rozwijaniu aktywności sportowej

i rekreacyjnej,
• zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, prowadzeniu działań wspierających

wzmacnianie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz
tworzeniu warunków sprzyjających zapewnieniu kontaktów z otoczeniem,

• prowadzeniu edukacji w różnych dziedzinach wiedzy a w szczególności w zakresie
nowych technik cyfrowych,

• wspieraniu aktywności kulturalnej oraz ułatwianiu dostępu do dóbr kultury osobom
starszym,

• wspieraniu aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Serock wpłynęła jedna oferta,
złożona przez Stowarzyszenie Serocka Akademia Seniora, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 110/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Serock z dnia 26 sierpnia 2021r. w składzie:

1. Marek Bąbolski- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sercek.
2. Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy Serock
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3. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock,
4. Bożena Kaczmarczyk -p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno- Prawnego,
5. Bożena Kalinowska - Radna Rady Miejskiej w Serocku,
6. Roman Wiśniewski - Przedstawiciel Fundacji NOVA

dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej oferty. Powyższa oferta
spełniła wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie i w związku
z powyższym w dniu 31 sierpnia 2021r. pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock,
reprezentowaną przez Pana Artura Borkowskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przy
kontrasygnacie Pani Moniki Ordak- Skarbnika Miasta i Gminy Serock a Stowarzyszeniem
Serocka Akademia Seniora, reprezentowanym przez Pana Sławomira Jackowskiego-
Prezesa Zarządu oraz przez Panią Teresę Osińską-Łabędź - Skarbnika Zarządu została
zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "wspieranie
popularyzację zdrowego stylu życia" wraz z udzieleniem dotacji finansowej w kwocie
25.000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Realizację ww. zadnia powierzono
w terminie od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Na realizację zadania publicznego, skalę działań i osiągnięte rezultaty w 2021r.
negatywny wpływ miała pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia.
Z zaplanowanych działań nie udało się zrealizować dwóch wydarzeń: dwudniowej wycieczki
oraz wyjazdu na koncert w Otrębusach. W zamian za to zorganizowano w sumie sześć
wyjazdów do teatrów w Warszawie oraz trzy wycieczki jednodniowe. Zorganizowano
wszystkie trzy imprezy integracyjne: ognisko, Andrzejki i Wigilię. W każdym z tych wydarzeń
brało udział wielu seniorów. Problemem były również warsztaty wokalne- z zaplanowanych
16 spotkań zrealizowano tylko sześć. Pomimo przeciwności udało się przygotowań występ
zespołu podczas inauguracji roku akademickiego oraz podczas spotkania wigilijnego.
W okresie wrzesień- grudzień seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach
gimnastycznych. Mieli do wyboru: ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup", jogę i ćwiczenia
ogólnorozwojowe organizowane przez CKiCz. Koszty ćwiczeń w 100% pokrywali seniorzy
z własnych środków (płacili 20 zł miesięcznie za każdy rodzaj zajęcia). Od października
zorganizowano dodatkowe zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne w basenie w Hotelu Pan
Tadeusz. Tutaj, ze względu na wysoką cenę, część kosztów pokryto z dotacji. Seniorzy płacili
20 zł za każde zajęcia, pozostałe 20 zł rozliczono z dotacji. Od grudnia podpisano umowę
z Centrum Szkolenia Orange na korzystanie z basenu przez seniorów. Koszt wyniósł 20 zł za
godzinę od osoby i był pokryty w 100 z wpłat seniorów. Z zajęć korzystało około 20 osób.
W ramach realizacji zadania publicznego seniorzy sprzątali las, własnoręcznie wykonali
i złożyli wiązanki na grobach na cmentarzu w Serocku i Woli Kiełpińskiej, groby te zostały
przez nich wcześniej wysprzątane.
W miesiącu grudniu seniorzy robili świąteczne stroiki. Przygotowano i dostarczono paczki
dla Super-Seniorów 80+. W ramach promocji przygotowano informatory oraz kalendarze
na 2022 rok.
W opisywanym okresie zrealizowano 100% założonych działań, częściowo je modyfikując
i dostosowując do panującej sytuacji pandemicznej. Realizacja zadania publicznego
aktywizowała seniorów i przyniosła pozytywne rezultaty:
- poprawa sprawności fizycznej,
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- zwiększenie udziału seniorów w życiu kulturalnym,
- poszerzenie ich wiedzy ogólnej i praktycznej,
- integracja środowiska,
- zmiana w trybie życia osób starszych.
Wymiernym rezultatem realizacji zadania publicznego jest wzrost liczby członków Serockiej
Akademii Seniora- przyjęto 30 nowych osób.

Analiza sprawozdania końcowego, złożonego przez ww. podmiot w terminie 30 dni po
zakończeniu realizacji zadania, pozwoliła stwierdzić, że przyznana kwota dotacji została
w całości wykorzystana zgodnie z zakresem oraz warunkami określonymi w umowie. Mając
na względzie powyższe konieczność wezwania do zwrotu dotacji nie nastąpiła

II. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

Współpraca pozafinansowa

Miasto i Gmina Serock wspierała organizacje pozarządowe także w formach
pozafinansowych. Promowała organizacje pozarządowe działające zarówno na terenie
Miasta i Gminy Serock jak również te, działające poza nim. W ramach wspólnej polityki
informacyjnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock prowadzona jest
zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych, w której umieszczane są
m.in. bieżące informacje dotyczące działalności organizacji.
Istotną częścią współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi
jest pomoc przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Pomoc ta jest realizowana
m.in. poprzez użyczanie gminnych obiektów oraz urządzeń (m.in. sala gimnastyczna,
pomieszczenia Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku).

III. INFORMACJE DODATKOWE

Miasto i Gmina Serock współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu
płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych
grup społecznych. Wypracowywanie dobrych relacji, wzajemna życzliwość, chęć
współpracy wpływają w sposób pozytywny na wszechstronny rozwój społeczności lokalnej.
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