Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

Wstęp
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic
w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic przekazuje Radzie Miejskiej przedmiotowy
dokument.

Program Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2011.
Zgodnie z wymogami ustawy Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom na
podstawie Uchwały nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
Konsultacje Programu przebiegały w następujący sposób:
W dniu 3 listopada 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w miejscu przeznaczonym do
zamieszczania ogłoszeń umieszczono informację o rozpoczęciu konsultacji Programu. W informacji
został zawarty formularz za pomocą którego organizacje mogły wnosić swoje propozycje do
Programu. Wskazano również sposób wnoszenia propozycji tj.: przesyłanie drogą elektroniczną na
adres promo@zdzieszowice.pl oraz dostarczenie osobiste do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. W
konsultacjach wzięły udział dwie organizacje:
Klub Wędkarski „Zdzieszowice”,
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Zdzieszowice.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Zdzieszowice wniosło następujące uwagi do projektu
Programu:
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„a) W rozdziale V programu „Zakres przedmiotowy” §7 dodać pkt:
7. Kształtowania postaw obywatelskich
- projekty wspierające
rozwój oraz integrację społeczności lokalnych
promowanie dobrych praktyk samorządowych
b) W rozdziale V programu „Zakres przedmiotowy” §8 dodać pkt:
5. pobudzaniem aktywności oraz wymianą doświadczeń samorządów osiedli i sołectw poprzez
uczestnictwo we wspólnych działaniach
oraz
6. integracją gminnych organizacji pozarządowych poprzez wprowadzenie wspólnej elektronicznej
platformy wymiany informacji. Wykorzystanie rozwiązań do komunikacji na linii gmina-organizacjemieszkańcy.”
Klub Wędkarski „Zdzieszowice” w piśmie z dnia 19.11.2010 r. oświadczył, że przedstawiona
propozycja Programu spełnia oczekiwania Klubu.
Konsultacje projektu Programu zakończono 19 listopada 2010 roku.
Propozycje zgłoszone przez uprawnione organizacje zostały przygotowane i przedstawione
Burmistrzowi Zdzieszowic przez komórkę odpowiedzialną za współpracę w organizacjami
pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
Burmistrz Zdzieszowic po zapoznaniu się z propozycją Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju
Gminy Zdzieszowice postanowił uwagi wskazane w punkcie „a” zaakceptować natomiast pozostałą
część uwag odrzucić co znalazło wyraz w projekcie uchwały przedłożonej pod obrady Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.
Program Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 przyjęty został przez Radę
Miejską w Zdzieszowicach uchwałą nr III/11/10 dnia 29 grudnia 2010 roku.

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)
Zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
Programem Współpracy 1 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach została zamieszczona informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych. Dwie organizacje zgłosiły
swoje kandydatury: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Zdzieszowice oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Januszkowicach.
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Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie gminy Zdzieszowice na
2011 rok przeznaczono kwotę w wysokości 894.050,00 zł.
W 2011 roku ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań ujętych w rozdziale V
Programu współpracy:
1.

Pierwszy konkurs na wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej ogłoszony został zarządzeniem nr SG.0050.17.2011 Burmistrza Zdzieszowic z
dnia 17 lutego 2011 r. Nabór ofert trwał do 11 marca 2011 r. Do konkursu wpłynęło 10 ofert
podmiotów uprawnionych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano

umowy z 10

podmiotami na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.
2.

Drugi konkurs na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych ogłoszony został zarządzeniem nr SG.0050.18.2011 Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 1 marca 2011 r. Nabór ofert trwał do 23 marca 2011 r. Do konkursu wpłynęło 1 oferta
podmiotu uprawnionego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z 1 podmiotem
na realizację zadań publicznych z tego zakresu.

3.

Trzeci konkurs na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na
rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne ogłoszony został
zarządzeniem nr SG.0050.19.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011r. Nabór ofert
trwał do 23 marca 2011 r. Do konkursu wpłynęło 1 oferta podmiotu uprawnionego. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z 1 podmiotem na realizację zadań publicznych z
tego zakresu.

4.

Czwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej
poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym ogłoszony został
zarządzeniem nr SG.0050.20.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2011 r. Nabór ofert
trwał do 23 marca 2011 r. Do konkursu wpłynęło 1 oferta podmiotu uprawnionego. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z 1 podmiotem na realizację zadań publicznych z
tego zakresu.
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie Współpracy oferty zostały

zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisje konkursowe powołane
przez Burmistrza Zdzieszowic.
Komisja Konkursowa do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na wspieranie
zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej powołana została Zarządzeniem nr SG.0050.22.2011
Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2011 r. W skład niej weszli:
1. Sybila Zimerman – przewodniczący komisji,
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2. Alina Hylińska – Lepich – zastępca przewodniczącego,
3. Sebastian Bustrycki – członek komisji (przedstawiciel organizacji pozarządowej),
4. Piotr Lebok – sekretarz komisji.
Komisja Konkursowa do opiniowania ofert złożonych w ramach trzech pozostałych
konkursów powołana została Zarządzeniem nr SG.0050.29.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28
marca 2011 r. W skład niej weszli:
1. Sybila Zimerman – przewodniczący komisji,
2. Alina Hylińska – Lepich – zastępca przewodniczącego,
3. Sebastian Bustrycki – członek komisji (przedstawiciel organizacji pozarządowej),
4. Piotr Lebok – sekretarz komisji.
W konkursach rozdysponowano łącznie kwotę 894.050,00 zł w podziale na poszczególne
działania:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 809.050,00zł,
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł,
3. Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach
świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne –
30.000,00 zł,
4. Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i
chorym – 40.000,00 zł.

Dnia 27 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim zostało zorganizowane spotkanie, na które zostali
zaproszenie przedstawiciele organizacji którym przyznano w 2011 r. dotacje z budżetu Gminy
Zdzieszowice na realizację zadań

publicznych. Tematem spotkania było poinformowanie

o

problemach finansowych, które dotknęły Gminę Zdzieszowice, a co za tym idzie konieczności
zmniejszenia wysokości dotacji o 50%. Zapis o możliwości zmniejszenia dotacji został zawarty w
umowach podpisanych po zakończonych otwartych konkursach ofert. W związku z powyższym
zostały podpisane aneksy zmniejszające kwoty dotacji dla organizacji.
W miesiącu wrześniu Burmistrz Zdzieszowic podjął decyzję o zwiększeniu dotacji dla
organizacji do poziomu 65%. Następnie zostały zawarte odpowiednie aneksy do umów dotacyjnych.
W przeciągu całego roku Gmina Zdzieszowice sprawowała kontrolę merytoryczną i finansową
realizacji zadań publicznych przez organizacje. Podczas kontroli sprawdzano w szczególności
prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie
dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
Wszystkie organizacje terminowo i rzetelnie rozliczyły się z zadań zleconych im przez Gminę
Zdzieszowice w roku 2011.
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Współpraca pozafinansowa
Gmina Zdzieszowice w 2011 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach
pozafinansowych.
Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (zdzieszowice.pl).
W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej prowadzone jest zestawienie
organizacji pozarządowych wraz z podanymi danymi teleadresowymi, nazwiskami osób kierujących
oraz krótką charakterystyką.
W roku 2011 prowadzona z organizacjami konsultacje Programu Współpracy Gminy
Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012 oraz konsultowano zgodnie z
uchwałą nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne
przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu.
Gmina Zdzieszowice użycza nieodpłatnie organizacjom nieruchomości stanowiące własność Gminy
takie jak choćby: boiska piłkarskie wraz z budynkami dla klubów sportowych, remizy dla
Ochotniczych Straży Pożarnych, lokale na prowadzenie działalności statutowej.
Oprócz powyższych pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przekazują informacje
np. na temat możliwości pozyskania innych źródeł finansowania celów statutowych sektora
pozarządowego.
Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się również za pośrednictwem jednostek
organizacyjnych Gminy Zdzieszowice.
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wspomaga organizacje pozarządowe w
organizacji imprez sportowych. Współpraca polega np. na nieodpłatnym udostępnianiu obiektów
sportowych bądź też skierowaniu pracownika Ośrodka do pomocy przy przygotowaniu i
przeprowadzeniu zawodów.
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi w Zdzieszowicach podejmował działania ze Stowarzyszeniem "Otwarte Serce" w
Zdzieszowicach. W miesiącu grudniu 2011 r. OPiWR zorganizował konkurs profilaktyczny plastyczny:
„Szanuję życie - mówię NIE używkom". Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz
uświadomienie dzieciom i młodzieży destruktywnego wpływu substancji psychoaktywnych na
zdrowie człowieka. Konkurs został przeprowadzony w świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia
"Otwarte Serce". Wzięło w nim udział 20 osób w tym 5 osób z gimnazjum, 11 ze szkół podstawowych
i 4 w wieku przedszkolnym. Powstały 4 zespołowe prace plastyczne – plakaty metodą collage.
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Nagrodami były słodycze oraz materiały szkolne dla każdego uczestnika konkursu. Wartość nagród
na kwotę 724,00 zł. Ponadto OPiWR użycza w ramach współpracy następujący sprzęt dla
Stowarzyszenia: gry edukacyjne, sprzęt sportowy, stół do tenisa, piłkarzyki, materace, sprzęt rtv,
komputer.
W 2011 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach również
współpracował z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie z Caritas przy parafii św. Antoniego w
Zdzieszowicach zorganizował wyjazdy na zimowisko dla 4 dzieci w Głuchołazach i kolonie letnie dla 6
dzieci, przygotowywał paczki na Boże Narodzenie dla ubogich oraz współorganizował Wigilię dla
samotnych. Wspólnie z Zarządem Osiedla Akacjowa – Zielona zorganizowane zostało śniadanie
Wielkanocne dla osób starszych.
MGOPS współpracuje z Zarządem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Zdzieszowicach w zakresie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach, wczasach,
piknikach, zabawach tanecznych.
Ośrodek współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach
w zakresie wymiany doświadczeń w zakresie zajęć plastycznych, ruchowych.
Również seniorzy z Domu Dziennego Pobytu korzystali z sali doświadczeń świata w siedzibie KSN.

Podsumowanie
Realizując nadrzędny cel Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2011, jakim jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, Gmina Zdzieszowice udzielała
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia
finansowego, jak również pomocy poza finansowej.
Ogłoszono 4 konkursy ofert, w których 13 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na
realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego,
dożywianie, wyjazdy wakacyjne, pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług
pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym. Rozdysponowano łącznie kwotę 894.050,00 zł.
Na podstawie złożonych przez organizacje sprawozdań końcowych oszacowano, że liczba osób
zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) wyniosła 86 osób, natomiast
liczbę adresatów zadań publicznych wspartych przez Gminę Zdzieszowice obliczono na ponad 1000
osób. W sumie na zadania publiczne w 2011 roku wykorzystano środki w wysokości ponad 1 mln zł. Z
tego ponad 73 % stanowiły środki przekazane z Gminy Zdzieszowice, niecałe 24 % stanowiły środki
własne a reszta stanowiła praca społeczna (wolontariat) członków organizacji.
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Gmina Zdzieszowice zgodnie z Programem Współpracy wspierała zadania publiczne do
wysokości 90% wartości realizowanego zadania.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z
jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także
wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji. Nierzadko
organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych, czy
innych źródeł.
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców,
uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także
zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Gmina Zdzieszowice współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach
związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych.
Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa
udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z
trzecim sektorem.
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Wykaz organizacji, które w roku 2011 otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych z podziałem
na na poszczególne konkursy oraz kwotami przekazanymi.
Konkurs: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp.

Nazwa podmiotu

Kwota prze kazana

1

Polski Związek Wędkarski Okrę g Opole Koło w
Zdzie szowicach

2

Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” Zdzie szowice

3

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa

26 000,00 zł

4

LUKS Azyme k Zdzie szowice

84 500,00 zł

5

Stowarzyszenie M iłośników Wychowania
Poprze z Sport i Rekre ację „Koksownik”

39 000,00 zł

1 400,00 zł
500 000,00 zł

6

Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna

11 700,00 zł

7

Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”

29 250,00 zł

8

Klub Wędkarski „Zdzieszowice”

9

Ludowy Klub Sportowy „Górnik” Januszkowice

4 005,00 zł

Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”

3 500,00 zł

10

750,00 zł

Razem

700 105,00 zł

Konkurs: Pomoc społeczna realizowana na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w
ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu
wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne
L.p.
1

Nazwa podmiotu

Kwota prze kazana

Stowarzyszenie „Otwarte Se rce ” Zdzie szowice

Razem

19 500,00 zł

19 500,00 zł

Konkurs: Pomoc społeczna realizowana poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom
starszym i chorym
L.p.
1

Nazwa podmiotu

Kwota prze kazana

Caritas Diecezji Opolskie j

26 000,00 zł

Razem

26 000,00 zł

Konkurs: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Lp.
1

Nazwa podmiotu

Kwota prze kazana

Katolickie Stowarzyszenie Nie pe łnosprawnych
Koło w Zdzieszowicach

Razem

15 000,00 zł

15 000,00 zł

SUM A 2011 ROK

760 605,00 zł

Opracował: Piotr Lebok – inspektor w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.
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