Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego w 2010 roku

Samorząd terytorialny oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność poŜytku publicznego mają wiele cech wspólnych. Są silnie zakotwiczone
w problemach lokalnej społeczności, działają na rzecz ich rozwijania, nie są nastawione na
zysk. Współpraca tych dwóch sektorów jest istotą rozwoju demokratycznego społeczeństwa
obywatelskiego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
stworzyła podstawy prawne do systematycznej współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 5 powyŜszej ustawy, formy współpracy
między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi dotyczą
w szczególności zlecania realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się
o planowanych kierunkach działalności, jak równieŜ konsultowania projektów aktów
normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji oraz tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym bądź doradczym. Organizacje stają się nie
tylko wykonawcami zadań, lecz ich inicjatorami oraz uczestnikami projektowania regulacji,
co stwarza sytuację większej elastyczności i kreatywności w podejściu do problemów,
których dotyczy współpraca, jak równieŜ wpływa na urzeczywistnienie się partnerstwa.
W budowaniu korzystnej przestrzeni do nawiązywania relacji pomaga fakt, iŜ katalog
ustawowych form współpracy nie jest zamknięty, co umoŜliwia wprowadzanie do niego
innowacyjnych form współdziałania.
Gmina Krapkowice od lat aktywnie współpracuje z trzecim sektorem. Organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego na terenie gminy
charakteryzują się elastycznością działania i bliskim kontaktem ze społecznością lokalną.
Wychodzą naprzeciw nie tylko najbardziej podstawowym potrzebom mieszkańców, ale takŜe
stymulują rozwój społeczny poprzez aktywność w sferze poŜytku publicznego.
Kluczowym dokumentem determinującym zasady kooperacji samorządu z organizacjami
pozarządowymi jest pogram współpracy.
W dniu 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Krapkowicach uchwaliła program współpracy na
2010 rok (uchwała nr XXVII/304/2009 w sprawie przyjęcia „Program współpracy Gminy
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”). Roczny program współpracy został przyjęty
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na terenie gminy Krapkowice.
Zgodnie z przyjętym programem, współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi
odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji oraz jawności. Realizowana była zarówno w formach finansowych, jak
i pozafinansowych w następujących obszarach:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
• wypoczynek dzieci i młodzieŜy;
• działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
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•
•
•

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

Pozafinansowe formy współpracy obejmowały następujące działania:
• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (na łamach prasy
lokalnej i na stronach internetowych Urzędu),
• promowanie pozytywnych postaw oraz cennych społecznie inicjatyw,
• przekazywanie informacji o krajowych i europejskich funduszach dla organizacji
pozarządowych;
• stwarzanie moŜliwości udziału organizacji pozarządowych w realizowanych działaniach
programowych (np. szkoleniach i seminariach) oraz w projektach realizowanych przez
inne instytucje,
• udzielanie pomocy merytorycznej oraz proceduralnej przez pracowników Urzędu,
• uŜyczanie - w miarę moŜliwości - pomieszczeń lub sprzętu,
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy między organizacjami na poziomie
lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
• prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie
gminy Krapkowice,
• objęcie honorowym patronatem inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym
i społecznym,
• przeprowadzenie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym
realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert. Burmistrz Krapkowic
ogłosił 8 otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych gminy
Krapkowice w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• działalności w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• wypoczynku dzieci i młodzieŜy;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na
rzecz osób niepełnosprawnych;
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
W zakresie pomocy społecznej zostały ogłoszone dwa konkursy na realizację zadań
publicznych w 2010 roku.
Ogłoszenia o konkursach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
W otwartych konkursach ofert uczestniczyło 27 organizacji pozarządowych i podmiotów
prowadzących działalność poŜytku publicznego na terenie gminy Krapkowice. W sumie
złoŜonych zostało 42 oferty na realizację zadań publicznych wraz z wnioskami o przyznanie
dotacji ze środków publicznych na łączną kwotę 712.161,21zł.
Spośród 42 złoŜonych ofert, tylko jedna nie spełniała wymogów formalnych zawartych
w ogłoszeniu. Pozostałe oferty, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, zostały poddane
ocenie merytorycznej. Przy rozpatrywaniu ofert oceniano: celowość i zasadność zadania,
moŜliwość realizacji zadania przez organizację; kalkulację przewidywanych kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; udział środków
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finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy; dotychczasowe doświadczenie
w realizacji zadań podobnego rodzaju; rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych dotacji, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne.
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, do realizacji wybrano 31 ofert, kierując
się ich szczególną uŜytecznością społeczną oraz moŜliwością ich wykonania przez
organizacje pozarządowe (oferentów).
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywało się w formach:
• powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
• wsparcia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji (podmioty musiały wykazać się co najmniej 20% wkładem własnym).
Następstwem rozstrzygnięcia konkursów było podpisanie 31 umów z wyłonionymi
oferentami, w tym o wsparcie realizacji zadania publicznego (30 umów) oraz o powierzenie
realizacji zadania publicznego (1 umowa). Przyjmując zlecenie realizacji zadania
publicznego, oferenci zobowiązali się do wykonania zadań w zakresie i na zasadach
określonych w umowie, a Burmistrz zobowiązał się do przekazania na ich realizację
odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
Łączna wysokość środków przyznanych i przekazanych w formie dotacji w ramach
konkursów ofert wyniosła 444.010zł. Na wsparcie wykonania zadań publicznych przekazano
364.010zł, co stanowi 82 % całości dotacji. Przekazane w formie powierzenia środki
finansowe w wysokości 80.000zł stanowią 18 % wszystkich udzielonych dotacji
(Tabela 1. Wykaz udzielonych dotacji z budŜetu Gminy Krapkowice na realizację zadań
publicznych w 2010 roku w ramach otwartych konkursów ofert).

Rozliczanie dotacji odbywało się na podstawie sprawozdań częściowych i końcowych
z wykonania zadań publicznych, w terminach określonych w umowach. Weryfikacja
sprawozdań przeprowadzana była pod kątem formalnym, prawnym i rachunkowym, jak
równieŜ pod względem zgodności z celem i terminowości realizacji zadania przez
organizację.

Burmistrz Krapkowic
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Tabela 1. Wykaz udzielonych dotacji z budŜetu Gminy Krapkowice na realizację zadań publicznych w 2010 roku w ramach otwartych konkursów ofert

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)

1

2

3

4

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Charytatywne

2.

Caritas Diecezji Opolskiej

Kwota
wykorzystanej rozliczonej
dotacji (zł)
5

Kwota
niewykorzystanej
dotacji - zwrot
części przekazanej
dotacji (zł)
6

110.000,00

106.890,00

3.110,00

80.000,00

76.890,00

3.110,00

30.000,00

30.000,00

0,00

240.000,00

236.682,09

3.317,91

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

25.000,00

24.927,50

72,50

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na
terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach
w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 31.12.2010r.
Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji poprzez edukację
zdrowotną oraz wypoŜyczanie sprzętu pielęgnacyjnego
i rehabilitacyjnego, który ułatwi funkcjonowanie osób przewlekle
i nieuleczalnie chorych w środowisku domowym

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): działalność w sferze kultury fizycznej,
w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu

3.

Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna

4.

Ludowy Zespół Sportowy „Nowy Dwór”

Wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na
terenie Gminy Krapkowice- Turniej piłkarski LZS Nowy Dwór

1.500,00

1.499,70

0,30

5.

Ludowy Zespół Sportowy „Nowy Dwór”

Wspieranie sportu w środowisku wiejskim, szczególnie wśród sołectw Nowy
Dwór i Kórnica

20.000,00

19.971,75

28,25

6.

Klub Karate - do SHOTOKAN

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieŜy- edukacja przez sport

5.000,00

5.000,00

0,00

7.

Klub Aktywnego Wypoczynku
i Rekreacji „Krapkowickie Rowerki”

Rajd rowerowy. Integracja niepełnosprawnych
z Krapkowickimi Rowerkami

1.500,00

1.500,00

0,00

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz aktywizacja dzieci
i młodzieŜy w zakresie sportu i rekreacji w środowisku wiejskim

10.000,00

6.868,07

3.131,93

Ludowy Zespół Sportowy w śywocicach

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji w środowisku wiejskim oraz podnoszenie poziomu sportowego
dzieci i młodzieŜy

25.000,00

25.000,00

0,00

10.

Ludowy Zespół Sportowy w śywocicach

III Wojewódzki Zlot Monocyklistów

1.500,00

1.500,00

0,00

11.

Klub Sportowy "Unia"

Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieŜy

57.750,00

57.748,28

1,72

12.

Miejski Klub Sportowy "Suples" Krapkowice

Praca z dziećmi i młodzieŜą uzdolnioną sportowo w kierunku zapasów w
stylu wolnym

20.000,00

20.000,00

0,00

13.

Klub Karate do ENSO

Szkolenie dzieci i młodzieŜy w ramach zajęć pozalekcyjnych
w oparciu o sztuki walki

2.900,00

2.900,00

0,00

14.

Klub Karate do ENSO

Turniej Sportowy z okazji Dnia Dziecka

1.300,00

1.300,00

0,00

15.

Klub Karate do ENSO

Mikołajkowy Turniej Rodzinny

1.350,00

1.350,00

0,00

16.

Opolskie Stowarzyszenie EkologicznoKulturowe „CIS”

I Krapkowickie zawody Nordic Walking

1.000,00

916,79

83,21

17.

Klub Sportowy "Otmęt"

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieŜy
w grach zespołowych- piłki ręcznej i piłki noŜnej

65.000,00

65.000,00

0,00

18.

MTB

Majowy Rajd Rowerowy MTB na Górę św. Anny

1.200,00

1.200,00

0,00

8.

Ludowy Zespół Sportowy w Steblowie

9.

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego

19.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

20.000,00

18.079,39

1.920,61

20.000,00

18.079,39

1.920,61

27.000,00

27.000,00

0,00

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy z rodzin polskich
zamieszkałych na Wołyniu (Ukraina) połączona
z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą

4.000,00

4.000,00

0,00

Propagowanie kultury mniejszości narodowej niemieckiej

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

20.

Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu

21.

Stowarzyszenie „Wspólnota Krapkowicka
w Zjednoczonej Europie”

Wyjazd delegacji do miast partnerskich (Rohatyn/Ukraina,
Neugersdorf/Niemcy)

5.000,00

5.000,00

0,00

22.

Stowarzyszenie „Wspólnota Krapkowicka
w Zjednoczonej Europie”

Obóz językowy dla młodzieŜy. Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli

8.000,00

8.000,00

0,00

23.

Stowarzyszenie „Wspólnota Krapkowicka
w Zjednoczonej Europie”

Obchody X- lecia podpisania partnerstwa z Wissen oraz XX-lecie
samorządności

10.000,00

10.000,00

0,00

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

13.500,00

13.349,40

150,60

Uroczyste Obchody Dnia StraŜaka w Krapkowicach

1.000,00

1.000,00

0,00

Spotkanie niewidomych i niedowidzących członków PZN z okazji święta
niewidomych "Biała Laska" połączone z paczkami świątecznymi

2.000,00

2.000,00

0,00

Spotkanie integracyjne seniorów i chorych wsi Steblów
z okazji św. Mikołaja i uroczystości BoŜego Narodzenia

1.500,00

1.500,00

0,00

24.

Związek Emerytów i Rencistów PoŜarnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej
Koło nr 5 Krapkowice

25.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Opolski

26.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów

27.

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi
śywocice

Wyplatanie koron Ŝniwnych - tradycje łączą pokolenia

2.000,00

1.849,40

150,60

28.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Zarząd Rejonowy Krapkowice

60 rocznica powstania PZERiI. Światowy Dzień Seniora

7.000,00

7.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

13.510,00

13.510,00

0,00

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych gminy Krapkowice

11.510,00

11.510,00

0,00

EKOLIADA 2010

2.000,00

2.000,00

0,00

444.010

435.510,88

8.499,12

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): wypoczynek dzieci i młodzieŜy

29.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Krapkowice

Wspieranie aktywnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy
szkolnej, połączonej z działalnością wychowawczą (kolonie, obozy)

Zakres realizacji zadania publicznego (obszar współpracy): nauka, edukacja, oświata i wychowanie

30.

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe

31.

Opolskie Stowarzyszenie EkologicznoKulturowe „CIS”

Razem
* Opracowano na podstawie informacji przekazanej przez Wydział BudŜetowo-Finansowy UMiG Krapkowice

Burmistrz Krapkowic
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Podsumowanie

Gmina Krapkowice od lat wspiera organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, zaczęły odgrywać coraz większą rolę w sferze zadań
publicznych. Organizacje pozarządowe stały się dla gminy atrakcyjnym partnerem w realizacji
zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Dzięki istniejącym róŜnicom w podejściu do
definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, władze Krapkowic i organizacje
pozarządowe mogą doskonale się uzupełniać, słuŜąc lokalnej społeczności.
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmowała szereg waŜnych i wzajemnie
uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym, jaki i tych niestanowiących
obciąŜenia dla gminnego budŜetu.
Na przestrzeni 2010 roku w ramach otwartych konkursów ofert, przekazano 24 organizacjom
pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze poŜytku publicznego, środki
finansowe w łącznej wysokości 444.010zł na realizację 31 zadań publicznych gminy. Z tego
organizacje pozarządowe wykorzystały 435.510,88zł, co stanowi 98,1% przekazanych środków
publicznych. Przyczyny niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe związane były
ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji lub zwrotem części dotacji z powodu jej
nieprawidłowego wydatkowania.
Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się przede wszystkim w formie wsparcia. Dzięki
tej formule udało się pobudzić do działania wiele organizacji pozarządowych i uzyskać, przy
mniejszym zaangaŜowaniu środków publicznych, efekt w postaci 30 zrealizowanych na rzecz
mieszkańców projektów. W formie powierzenia zlecono realizację tylko jednego zadania
publicznego z obszaru pomocy społecznej.
Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przyczyniła się do zwiększenia
skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych oraz wzrostu
partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
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