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

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 rv poz. 1817 z późn. zm.) oraz 

zapisami w Programie Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Burmistrz
Gmina Przyjazna

Środowisku Zdzieszowic przekazuje sprawozdanie z realizacji Programu.
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1. 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 2016.
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Spraw ozdanie z  realizacji Program u W spółpracy Gminy Zdzieszow ice z  organizacjam i 

pozarządow ym i oraz podm iotam i w ym ienionym i w art. 3. u st 3 ustaw y o działalności pożytku

publicznego i o w olontariacie za rok 2016.

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 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic w terminie do 

31 maja 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 2016.

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 27 października 2015 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.

Wynik konsultacji: w konsultacjach nie wzięła udziału żadna uprawniona organizacja 

Konsultacje projektu Programu zakończono 13.11.2015 roku.

W związku z wnioskami radnych Rady Miejskiej w Programie uzupełniono listę zadań 

priorytetowych o zadania związane z „Kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". 

Zmiana ta spowodowała konieczność przeprowadzenia kolejnych konsultacji, które trwały w okresie 27.11- 

14.12.2015 r. a przeprowadzono je w sposób opisany powyżej.
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Wynik konsultacji: w konsultacjach nie wzięła udziału żadna uprawniona organizacja

Program Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjęty został przez Radę Miejską w 

Zdzieszowicach uchwałą nr XVI/131/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Programem 

Współpracy 18 grudnia 2015 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. Nabór trwał do 4 stycznia 2016 r. Żadna z uprawnionych 

organizacji nie przedstawiła kandydata do prac w komisjach.

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 2016 rok 

przeznaczono kwotę w wysokości 60.000,00 zł.

W 2016 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.0050.193.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 

2016 r. Nabór ofert trwał do 30 marca 2016 r. Do konkursu wpłynęły oferty 7 podmiotów. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z pięcioma 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 Nr SG.0050.156.2016 Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 22 grudnia 2015 r. Nabór ofert trwał do 15 stycznia 2016 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 Nr 

SG.0050.154.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 grudnia 2015 r. Nabór ofert trwał do 15 stycznia 

2016 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
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SG.0050.155.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 grudnia 2015 r. Nabór ofert trwał do 15 

stycznia 2016 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 wparcie zadań z 

zakresu wspierania kultury fizycznej powołana została Zarządzeniem nr SG.0050.202.2016 Burmistrza 

Zdzieszowic z dnia 30 marca 2016 r. W skład niej weszli:

1. Artur Gasz -  przewodniczący komisji,

2. Sabina Kurdyna -  zastępca przewodniczącego komisji,

3. Piotr Lebok -  sekretarz komisji.

Komisja Konkursowa do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów na wsparcie zadań z 

zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych powołana została 

Zarządzeniem nr SG.0050.169.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 stycznia 2016 r. W skład niej weszli:

1. Artur Gasz -  przewodniczący komisji,

2. Anna Kwiecień -  zastępca przewodniczącego,

3. Piotr Lebok-sekretarz komisji.

W konkursach rozdysponowano łącznie kwotę 60.000,00 zł w podziale na poszczególne działania:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -1 0 .00 0 ,OOzł,

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 -15.000,00 zł,

4. Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym -  

20.000,00 zł.

Szczegółowy podział dotacji wg poszczególnych konkursów został zamieszczony w tabeli na końcu 

sprawozdania.

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.
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Współpraca pozafinansowa

Gmina Zdzieszowice w 2016 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 2016 prowadzono 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 na rok 2017.

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, zbiornik wodny.

Oprócz powyższych pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przekazują informacje np. na 

temat możliwości pozyskania innych źródeł finansowania celów statutowych sektora pozarządowego oraz 

pomagają wypełnić odpowiednie wnioski.

Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się również za pośrednictwem jednostek 

organizacyjnych Gminy Zdzieszowice.

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.

Domy Dziennego Pobytu

Kursy komputerowe dla seniorów prowadzone w bibliotece oraz Domach Dziennego Pobytu 

„Stokrotka" i „Jarzębina".

Spotkania z ciekawymi ludźmi: m. in. z Robertem Makłowiczem, Agatą Wilczek, Radzimirem 

Burzyńskim, Tadeuszem Kaczkowskim, Jerzym Ciurlokiem oraz cykl spotkań z Adamem Hyjkiem pt. „Moja 

pasja podróżowanie".

Warsztaty enkaustyczne- polegająca na malowaniu płynnym woskiem za pomocą pędzelka lub 

specjalnej łopatki.

Biblioteka przystąpiła do projektu pt. „Akcja e-motywacja" realizowanego przez Fundację Orange w 

ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to projekt edukacyjny skierowany do 

seniorów, dający możliwość aktywnego spędzania czasu, poznania pasji osób znanych, zadania pytań 

ekspertowi, a także podzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi. Przy współpracy z Domem
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Dziennego pobytu "Stokrotka"i „Jarzębina" w bibliotece przeprowadzonych zostało na żywo 12 spotkań 

online w formie wideokonferencji, w których uczestniczył również Tomasz Kozłowski, psycholog, 

szkoleniowiec i miłośnik sportów ekstremalnych, dzieląc się swą wiedzą.

Dzięki współpracy z Domem Dziennego Pobytu „Jarzębina" w ramach projektu „Tydzień z 

Internetem", organizowanym przez Fundację Orange, zdzieszowiccy seniorzy mogli wziąć udział w 

przygotowanych przez naszą bibliotekę spotkaniach , których celem było wprowadzenie osób starszych w 

świat Internetu, który pomóc im może w rozwijaniu pasji, kompetencji oraz większym angażowaniu się w 

życie społeczne.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza

Pomoc w organizacji Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego oraz promocji imprezy, 

pomoc w wykonywaniu dekoracji, drukowaniu dyplomów itp.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice, Mniejszość Niemiecka i Sołectwo Januszkowice 

Pomoc w organizacji festynu, przygotowanie dekoracji i wystrój Sali.

Wolontariusze

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, Filia w Żyrowej oraz Szkolne Koło Caritas 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żyrowej organizuje akcję pt. „Mały wolontariat" na terenie sołectw 

Żyrowa, Jasiona i Oleszka. Wolontariusze SKC roznoszą książki osobom starszym, chorym, samotnym oraz 

tym wszystkim, którzy z różnych przyczyn nie mogą odwiedzać biblioteki.

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych.

Wystawy prac, kartek świątecznych podopiecznych w bibliotece.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Kontynuacja projektu „Bo jakie początki takie będzie wszystko...Co małe dzieci mogą robić z 

rodzicami w bibliotece?"

W ramach współpracy istnieje w bibliotece Kącik Malucha z biblioteczką dla najmłodszych oraz 

odbył się kolejny cykl 10 spotkań, podczas których rodzice obserwując dziecko, jego zachowanie w grupie 

mogli poznać pomysły na inspirujące i twórcze zabawy z książką. Projekt realizowany był w 2016 r. również 

na filii bibliotecznej w Januszkowicach.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ LARIX"

Biblioteka w ramach realizacji projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla 

osób niewidomych i słabowidzących " otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest 

przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące oraz pakiet 1000 cyfrowych książek 

mówionych. Czytak wraz z książkami audio wypożyczany jest czytelnikom z wadą wzroku.
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2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Wspomaga organizacje pozarządowe w organizacji imprez sportowych. Współpraca polega m.in. na 

nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym udostępnianiu obiektów sportowych bądź też skierowaniu 

pracownika Ośrodka do pomocy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

3. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach współpracuje ze Stowarzyszeniem 

Otwarte Serce w Zdzieszowicach ul. Pokoju 1.

W 2016 roku Stowarzyszenie dalej posiada w użyczeniu od OPiWR sprzęty oraz wydawnictwa do 

realizacji swoich zadań tj.: materace dla dzieci, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, gry.

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

W 2016 r. zdzieszowicki MGOPS wspólnie z Caritas przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach:

- współorganizował Wigilię dla samotnych,

- współorganizował kolonie dla 8 dzieci.

Również pracownicy Ośrodka ściśle współpracowali z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym 

w Zdzieszowicach w zakresie kwalifikowania jak i dystrybucji produktów żywnościowych z Programu FEAD.

Seniorzy z Domów Dziennego Pobytu współpracują z Zarządem Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Zdzieszowicach w zakresie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach, 

wczasach, piknikach, zabawach tanecznych oraz z Domami Dziennego Pobytu z Kędzierzyna Koźla, 

Krapkowic, Głubczyc i Opola.

MGOPS współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach w zakresie 

wymiany doświadczeń, w zajęciach plastycznych, ruchowych.

Seniorzy z Domów Dziennego Pobytu systematycznie korzystają z zajęć prowadzonych przez Miejską 

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zdzieszowicach -  kursy komputerowe, prelekcje, spotkania autorskie, 

integracja międzypokoleniowa z uczniami PSP nr 1.

W październiku 2016 r. odbył się Gminny Dzień Seniora promujący dobre wzory do naśladowania jak 

też zachęcający do aktywności w wieku emerytalnym.

W czerwcu 2016 r. odbył się IV Piknik Rodziny zachęcający i promujący zachowania wspierające 

rodzinę. Zorganizowano gry i konkursy dla rodziców i dzieci, propagowano sposoby organizowania i 

spędzania czasu z dziećmi.

W maju wraz ze Stowarzyszeniem „ Otwarte Serce" organizowany został „Dzień dobrych uczynków" 

dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach i seniorów z Domów Dziennego Pobytu ze 

Zdzieszowic i Kędzierzyna Koźla.

6



Podsumowanie

Realizując nadrzędny cel Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

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 8 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 oraz 

pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym. 

Rozdysponowano łącznie kwotę 60.000,00 zł.

Na podstawie złożonych przez organizacje sprawozdań końcowych oszacowano, że liczba osób 

zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) wyniosła 63 osób, natomiast liczbę 

adresatów zadań publicznych wspartych przez Gminę Zdzieszowice obliczono na ponad 470 osób. W sumie 

na zadania publiczne w 2016 roku wykorzystano środki w wysokości ponad 172.000,00 zł. Z tego prawie 35 

% stanowiły środki przekazane z Gminy Zdzieszowice, 63 % stanowiły środki własne a reszta stanowiła praca 

społeczna (wolontariat) członków organizacji.

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 2016 otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych z podziałem 

na poszczególne konkursy oraz kwotami przekazanymi.

2 0 1 6

Konkurs: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp. Nazw a podmiotu Kwota przekazana

1 PTTK, O ddział Regionalny Śląska O polskiego  
45 -  083 Opole, ul. Barlickiego 2a 1 800,00 zł

2 Klub W ędkarski „Zdzieszowice"
47 -  330 Zdzieszow ice, Os. Piastów 1, skr. pocz. 4 1400,00 zł

3 Stow arzyszenie „Nasze Dziedzictwo"
47 -  330 Żyrow a, ul. Wojska Polskiego 4 3 000,00 zł

4 Stow arzyszenie „Osiedlok"
47 -  330 Zdzieszowice, ul. W igury 29 2 000,00 zł

5 Stow arzyszenie Historyczne Legionów Polskich i M azurka Dąbrow skiego  
48 -  300 Nysa, ul. Bukszpanowa 7 1800,00 zł

1 0  0 0 0 ,0 0  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. Nazw a podmiotu Kwota przekazana

1 Stow arzyszenie „Otwarte Serce" Zdzieszow ice 15 000,00 zł

15 000,00 zł

Konkurs: Pomoc społeczna realizowana poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

L.p. Nazw a podmiotu Kwota przekazana

i Caritas D iecezji Opolskiej 20 000,00 zł 

2 0  0 0 0 ,0 0  zł

Konkurs: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp. Nazw a podmiotu Kwota przekazana

1 Stow arzyszenie Osób Niepełnosprawnych w  Zdzieszow icach 15 000,00 zł

15 000,00 zł

SUMA 2016 ROK 60 000,00 zł

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