SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY KRAPKOWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2013 ROK.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych
gminyokreślonych w art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),a ustawaz dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) nakłada na organ administracji publicznej obowiązekuchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz
Krapkowic w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie
Miejskiej w Krapkowicach sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
poprzedni.
Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty
przez Radę Miejską w KrapkowicachUchwałą nr XV/229/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały
Nr XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjamipozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinachdotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje ogłoszone zostały ZarządzeniemNr 372/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia
09 października 2012 r.
Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków doprojektu
programu współpracy na 2013 rok w terminie od 09 października 2012 r. do dnia
29 października 2012 r.
Współpraca Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi opierała sięna przyjętym
przez Radę Miejską w Krapkowicach „Programie współpracy Gminy Krapkowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok.”
Dokument ten wypracowany został nazasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsultacji
społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora samorządowego jak i pozarządowego.
Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakościwspółpracy oraz
sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzaniezakresu,
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianieoraz
przestrzeganie standardów. Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciuo zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwejkonkurencji oraz
jawności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie stronywspółpracy.
Przedmiotem współpracy Gminy Krapkowice
z
podmiotami
prowadzącymi
działalnośćpożytku publicznego była: realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
podwyższanieefektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Krapkowice,
tworzeniesystemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb

społecznych
i sposobu ich zaspokajania.
Program Współpracy na 2013 rok, określił formy w jakich Gmina Krapkowice podejmuje
działaniawspólne z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym
i pozafinansowym.
Współpraca o charakterze finansowym.
Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych,
na
zasadach
określonych
w
ustawie,
organizacjom
pozarządowym
oraz
podmiotomwymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez wspieranie zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ichrealizacji.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywałosię po
przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.
Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych były przeprowadzone przez
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2013 roku obejmowała następujące obszary
współpracy:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
6. wypoczynek dzieci i młodzieży,
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
10. turystyka i krajoznawstwo,
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Burmistrz Krapkowic powołał Komisje konkursowe, których zadaniem byłoopiniowanie ofert
organizacji pozarządowych.
W ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krapkowic otwartych konkursów ofertna zlecenie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, do Urzędu Miasta i Gminy
wpłynęło 36ofert realizacji zadań publicznych, z czego 23 oferty przekazano do uzupełnienia
braków formalnych, zgodnie z pkt. IV.10 ogłoszenia.Wszystkie oferty po uzupełnieniach
spełniły wymogi formalne. Co realizacji przyjęto 31 ofert.
Lp.
konkurs
1 pomoc społeczna
2 działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego

liczba
złożonych
ofert

liczba
podpisanych
umów
1
1

1
1

liczba ofert,
które nie
otrzymały
dofinansowania

0
0

3 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4 działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
5 nauka, edukacja, oświata i wychowanie
6 wypoczynek dzieci i młodzieży
7 wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
8 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
9 działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
10 turystyka i krajoznawstwo
11 działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
suma

brak ofert

brak ofert

brak ofert

3

3

0

2
4
14

2
3
13

0
1
1

1

1

0

2

2

0

5
3

3
2

2
1

36

31

5

Poszczególne Komisje konkursowe dokonały oceny złożonych ofertpod względem
formalnym i merytorycznym, wypełniając do każdej oferty kartę ocenyformalnej oraz kartę
oceny merytorycznej. Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły,które przekazano
Burmistrzowi Krapkowic, celem podjęcia decyzji o wysokości przyznanego
wsparciafinansowego. Dokumentacja z postępowania konkursowego dostępna jest do wglądu
w Wydziale Organizacyjny, Sportu i Turystyki.
W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły zapotrzebowanie na
kwotę332 183,48zł.
konkurs

1 pomoc społeczna
2 działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego
3 działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
4 działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
5 nauka, edukacja, oświata i wychowanie
6 wypoczynek dzieci i młodzieży
7 wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
8 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
9 działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
10 turystyki i krajoznawstwa

kwota
wnioskowana
zaplanowana w kwota dotacji
budżecie Gminy
Krapkowice

przyznana
kwota dotacji

110 000
20 000

110 000
20 000

110 000,00
20 000,00

5 000

brak ofert

0,00

10 000

14 300

11 045,00

7 000
20 000
20 000

14 750
29 800
67 056,98

5 000,00
20 000,00
35 000,00

8 000

8 900

1 600,00

27 000

38 000

21 650,00

10 000

13 226,50

20 000,00

11 działalności na rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
suma

5 000

16 150,00

4 210,00

242 000

332 183,48

228 505,00

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom
228 505,00 zł.
Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Stowarzyszenie
Charytatywne Opolski Zarząd
Wojewódzki

Organizacja i świadczenieusług
opiekuńczych i specjalistycznych na
terenie gminy Krapkowice (wioski) w
miejscu zamieszkania podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krapkowicach w okresie od 01.01.2012r. do
31.12.2012r.
Organizowanie pomocy i opieki wśród osób
starszych, schorowanych, niepełnosprawnych
i pozbawionych opieki
Propagowanie kultury mniejszości narodowej
niemieckiej

działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

działalność
na rzecz
mniejszości
narodowych

opieka społeczna

Lp.

Caritas Diecezji Opolskiej
Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim
brak ofert

brak ofert

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Steblów
Klub Aktywnego Wypoczynku
i Rekreacji "Krapkowickie
Rowerki"

Spotkanie seniorów wsi Steblów z okazji św.
Mikołaja i Bożego Narodzenia
II Rajd Rowerowy 2013 - Turystyka
Rowerowo-Rekreacyjna Emerytów,
Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z
"Krapkowickimi Rowerkami"
ZGRABNA i WYSPORTOWANA

Klub Karate- Do ENSO
Krapkowice

wypoczynek
dzieci i
młodzieży

nauka,
edukacja,
oświata i
wychowanie

Krapkowickie Stowarzyszenie
Oświatowe w Krapkowicach
Klub Karate- Do ENSO
Krapkowice
Opolska Chorągiew Związku
Harcerstwa Polskiego- Hufiec
w Krapkowicach
Stowarzyszenie Twórców
i Artystów Pasja
w Krapkowicach

Kwota
dotacji (zł)
80 000,00

30 000,00

20 000,00

0,00

5 300,00

2 370,00

3 375,00
Edukacja poprzez poznawanie
i zabawę
Turniej z okazji Dnia Dziecka- pod hasłem
„Znam zasady ABC” oraz „Jak reagować w
czasie ATAKU Psa”
Lato z harcerzami

Zwiedzanie i Wypoczynek
na Terenie Polski

3 540,00
1 460,00
10 800,00

3 420,00

Klub Sportowy PILA VINCO
Krapkowice

Wakacje z siatkówką 2013- czyli aktywny
wypoczynek młodzieży krapkowickiej

Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna
Ludowy Zespół Sportowy
Dąbrówka Górna

Festyn wiejski wraz z turniejem siatkówki
plażowej o puchar Burmistrza Krapkowic
Festyn sportowy wraz
z turniejem piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Krapkowic
Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju
Zapaśniczego o Puchar Burmistrza
Krapkowic
Zdrowy styl życia z piłką nożną. Turniej
Mikołajkowy
Mój sport- moje miasto

Miejski Klub Sportowy
SUPLES w Krapkowicach
Uczniowski Klub Sportowy
SPIDERS Krapkowice
Klub Karate- do Shotokan
w Krapkowicach
Uczniowski Klub Sportowy
SPIDERS Krapkowice
Klub Karate- do Enso

działalność na
rzecz integracji
europejskiej

ekologia

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Klub Sportowy „Otmęt”
Krapkowice

Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego z siedzibą
w Opolu

Ludowy Zespól Sportowy
w Żywocicach
Stowarzyszenie Port Jachtowy
Krapkowice
Klub Karate- do Enso
Klub Sportowy „ Unia”
Krapkowice
Opolskie Stowarzyszenie
Ekologiczno- Kulturowe „Cis”

Towarzystwo Przyjaciół
Krapkowic
Fundacja na Rzecz Rozwoju
Hipoterapii (KONIEDZIECIOM)

Zdrowy styl życia z piłką nożną. Turniej
o puchar Burmistrza Krapkowic
Mikołajkowy Turniej Rodzinny pod hasłem "
Bezpieczna Sportowa Rodzina"
KS OTMĘT KRAPKOWICE!
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji oraz podnoszenie poziomu
sportowego dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Krapkowice. Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie
piłka ręczna i piłka nożna. Promocja Gminy
Krapkowice poprzez sport w kraju
i zagranicą
Propagowanie wędkarstwa
w lokalnym środowisku, jako alternatywnej
formy aktywności ruchowej spędzania
wolnego czasu, masowej dyscypliny
sportowej, wykorzystującej naturalne
i korzystne miejscowe uwarunkowania
środowiskowe
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
promowanie tenisa stołowego
Cykl szkoleń podnoszących bezpieczeństwo
oraz kwalifikacje żeglarskie w zakresie
pływania regatowego
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Karate
dziecio Puchar Burmistrza Krapkowic
67 –lecie KS Unia Krapkowice, turnieje
Trampkarzy oraz Oldbojów
Ekoliada 2013

Partnerstwo dla przyszłości
Integracja europejska
i współpraca międzynarodowa na rzecz
niepełnosprawnych mieszkańców gminy
Krapkowice

5 780,00

1 500,00
1 820,00

2 880,00
1 880,00
3 800,00
1 780,00
2 000,00

2 740,00

5 160,00

3 240,00
3 620,00
1 700,00
2 880,00
1 600,00

17 500,00
4 150,00

turystyka i krajoznawstwo
działalności na rzecz kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwanarodowego

Klub Aktywnego Wypoczynku
i Rekreacji "Krapkowickie
Rowerki"

IV Otwarty Rajd Rowerowy
z „Krapkowickimi Rowerkami” po ziemi
Krapkowickiej jak i związane z tym Muzeum
Wsi Śląska Opolskiego w Bierkowicach

540,00

Stowarzyszenie Port Jachtowy
Krapkowice

Organizacja II Krapkowickiego Pikniku
Odrzańskiego, Spływów Kajakowych,
Rajdów oraz Pływań Rekreacyjnych

Opolska Chorągiew Związku
Harcerstwa Polskiego- Hufiec
w Krapkowicach

Wędruj z harcerzami

7 500,00

Opolska Chorągiew Związku
Harcerstwa Polskiego- Hufiec
w Krapkowicach

Festiwal piosenki harcerskiej
i turystycznej

2 660,00

Stowarzyszenie Twórców
i Artystów Pasja
w Krapkowicach

Promocja Miasta Krapkowice poprzez Sztukę
– otwarcie letniej galerii w Kazimierzu
Dolnym

1 550,00

11 960,00

Działając zgodnie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić
organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym.
W 2013 roku w ramach art. 19 a zostały podpisane 3 umowy na łączna kwotę
dofinansowania 11 800,00 zł.

działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

działalność na rzecz
integracji
europejskiej

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Kwota
dotacji (zł)

Klub Inteligencji Katolickiej
w Opolu Oddział
w Krapkowicach

Organizacja letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży z rodzin polskich
zamieszkałych na Ukrainie/ RówneWołyń/ połączona z działalnością
wychowawczą
i kulturotwórczą

5 000,00

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Oddziału Rejonowego
w Krapkowicach

Światowy Dzień Seniora

5 000,00

działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych,
Okręg Opolski – Koło W
Krapkowicach

Spotkanie z okazji święta niewidomychBiała Laska

1 800,00

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr. 127, poz.857, z poźn.
zm) oraz Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiejw Krapkowicach z dnia 09lutego 2011 roku
sprawie określania warunków i trybu finansowaniazadań własnych Gminy Krapkowice w
zakresiesprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411)
przeprowadzono konkurs projektów.
W 2013 roku na wniosek klubów sportowych konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu
został podzielny na dwa półrocza.
W I półroczu 2013 r. w konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu złożono
14 projektów, a dofinansowanie uzyskało 13 projektów (1 wniosek został wycofany
z konkursu).
W I półroczu 2013 r. w konkursie projektów, stowarzyszenia sportowe złożyły
zapotrzebowanie na kwotę: 383 039,48zł., podpisano umowy na łączną kwotę 120 000,00 zł.
Numer
wniosku

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Całkowity koszt
projektu
(zł)

W tym
wysokość
wnioskowanej
dotacji (zł)

Kwota
proponowanej
dotacji (zł)

Uczniowski Klub
Sportowy „ SPIDERS”
Krapkowice
Klub Sportowy
„Gladiatores”
Krapkowice

SZKOLENIE MŁODYCH
PIŁKARZY

15 000,00

12 000,00

5 840,00

Rozwój młodzieży poprzez
uczestnictwo w zawodach
sportów chwytanych

23 569,48

18 569,48

7 080,00

3

Ludowy Zespół
Sportowy „ NOWY
DWÓR”

19 450,00

17 505,00

8 800,00

4

Klub Sportowy
„Otmęt” w
Krapkowicach

170 600,00

153 000,00

29 170,00

5

Klub Karate – do
SHOTOKAN
w Krapkowicach
Ludowy Zespół
Sportowy LZS
DĄBRÓWKA GÓRNA

Organizacja rozgrywek
piłkarskich Ludowego Zespołu
Sportowego w Nowym Dworze
w I półroczu 2013 r.
w kategorii juniorów
i seniorów.
KS OTMĘT KRAPKOWICE –
TWORZYMY RAZEM
NOWĄ HISTORIĘ ! szkolenie
i współzawodnictwo sportowe
w grach zespołowych- piłki
ręcznej
i piłki nożnej
Karate – sposób na czynny
wypoczynek
i droga do sukcesu osobistego.
Upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim oraz
podnoszenie poziomu
sportowego dzieci

31 734,40

21 900,00

7 000,00

20 670,00

18 470,00

8 420,00

1

2

6

i młodzieży realizowanego
w okresie od 15.02.2013 do
30.06.2013
7

Ludowy Zespół
Upowszechnianie kultury
Sportowy w Żywocicach fizycznej w środowisku
wiejskim

8

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„CZWÓRKA”
w Krapkowicach

9

KLUB KARATE –DO
„ENSO” Krapkowice

10

Miejski Klub Sportowy
SUPLES w
Krapkowicach

11

KLUB SPORTOWY
PILA VINCO
KRAPKOWICE

12

Ludowy Zespół
UPOWSZECHNIANIE
6 800,00
Sportowy w Żywocicach KULTURY FIZYCZNEJ NA
TERENACH WIEJSKICH –
REAKTYWOWOANIE
SEKCJI TENISA
STOŁOWEGO W
ŻYWOCICACH
KLUB SPORTOWY
Szkolenie dzieci i młodzieży 53 000,00
„UNIA” Krapkowice
w zakresie piłki nożnej

13

45 500,00

34 800,00

9 830,00

Popularyzacja i podnoszenie
5 860,00
poziomu wyszkolenia z gry
w tenisa poprzez systematyczne
prowadzenie zajęć dzieci i
młodzieży
Prowadzenie Szkolenia
15 700,00
Sportowego i Uczestnictwo w
Zawodach.

4 960,00

2 420,00

10 600,00

6 130,00

Praca z dziećmi i młodzieżą
uzdolnioną sportowo w
kierunku zapasów w stylu
wolnym
Siatkówka w Krapkowicach

22 335,00

20 035,00

7 080,00

23 000,00

20 700,00

5 280,00

6 000,00

3 720,00

41 500,00

19 230,00

3 000,00

Wniosek
wycofany

zgodnie ze Statutem
14

KLUB SPORTOWY
„UNIA” Krapkowice

Turniej Oldbojów oraz
trampkarzy z okazji 67-lecia
Klubu

5 000,00

SUMA 458218,88

383039,48

120 000,00

W II półroczu 2013 r. w konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu złożono
14 projektów, dofinansowanie uzyskało 14 projektów.
W II półroczu 2013 r. w konkursie projektów, stowarzyszenia sportowe złożyły
zapotrzebowanie na kwotę: 332 875,00zł., podpisano umowy na łączną kwotę 120 000,00 zł.
Numer
wniosk
u

1

Wnioskodawca

Ludowy Zespół
Sportowy LZS
DĄBRÓWKA GÓRNA

Nazwa projektu

Całkowity
koszt
projektu
(zł)

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

21 900,00

W tym
wysokość
wnioskowa
nej dotacji
(zł)
19 500,00

Kwota
proponowa
nej dotacji
(zł)
8 830,00

SZKOLENIE MŁODYCH
PIŁKARZY

15 000,00

13 500,00

5 140,00

Upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim w zakresie
piłki nożnej

48 500,00

37 300,00

9 890,00

Karate – sposób na czynny
wypoczynek i droga do sukcesu
osobistego.
Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie piłki nożnej zgodnie ze
statutem

37 210,00

23 000,00

7 250,00

53 000,00

41 500,00

14 290,00

Ludowy Zespół
Upowszechnianie kultury fizycznej i
Sportowy w Żywocicach sportu na terenach wiejskich- rozwój
nowopowstałej sekcji tenisa
stołowego
w Żywocicach
Klub Sportowy
KS OTMĘT KRAPKOWICE –
„Otmęt” w
STWÓRZYMY RAZEM NOWĄ
Krapkowicach
HISTORIĘ !
szkolenie i współzawodnictwo
sportowe w dyscyplinie piłka ręczna
Klub Sportowy
KS OTMĘT KRAPKOWICE –
„Otmęt” w
STWÓRZYMY RAZEM NOWĄ
Krapkowicach
HISTORIĘ !
szkolenie i współzawodnictwo
sportowe w dyscyplinie piłka nożna
KLUB KARATE –DO
Prowadzenie Szkolenia Sportowego
„ENSO” Krapkowice
i Uczestnictwo
w Zawodach.

15 200,00

16 600,00

6 290,00

44 000,00

39 600,00

15 180,00

64 000,00

57 600,00

16 200,00

18 000,00

6 600,00

5 080,00

Praca z dziećmi i młodzieżą
uzdolnioną sportowo w kierunku
zapasów w stylu wolnym
Organizacja rozgrywek piłkarskich
Ludowego Zespołu Sportowego w
Nowym Dworze w II półroczu 2013
r. w kategorii juniorów i seniorów.
Siatkówka w Krapkowicach II

22 335,00

20 035,00

7 140,00

21 600,00

19 440,00

8 380,00

26 000,00

23 400,00

5 550,00

Tenis każdy może. Nauka gry
w tenisa dzieci i młodzież.

4 800,00

3 800,00

2 600,00

Rozwój młodzieży poprzez
uczestnictwo w zawodach sportów
chwytanych
SUMA

13 600,00

11 000,00

8 180,00

405 145,00

332 875,00

120 000,00

2

Uczniowski Klub
Sportowy „ SPIDERS”
Krapkowice

3

Ludowy Zespół
Sportowy w Żywocicach

4

Klub Karate – do
SHOTOKAN
w Krapkowicach
KLUB SPORTOWY
„UNIA” Krapkowice

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Miejski Klub Sportowy
SUPLES w
Krapkowicach
Ludowy Zespół
Sportowy „ NOWY
DWÓR”
KLUB SPORTOWY
PILA VINCO
KRAPKOWICE
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„CZWÓRKA”
w Krapkowicach
Klub Sportowy
„Gladiatores”
Krapkowice

W 2013 roku na wsparcie rozwoju sportu łącznie wydatkowano kwotę 240 000,00 zł

Współpraca o charakterze pozafinansowym.
Gmina Krapkowice w 2013 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach
pozafinansowych.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez udostępnianie gminnych
obiektów na działalność statutową stowarzyszeń na zasadachobniżania stawek opłat
lub zwalniania z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
W lipcu 2012 r. weszła w życie Uchwala NR XIII/196/2012 Rady Miejskiej z dnia
20 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/314/2009 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r.
W 2013 roku zwolnienia z opłat z korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej otrzymało 35 wniosków, złożonych przez organizacje pozarządowe.
Gmina Krapkowice promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane
przez nie działania poprzez prowadzenie zakładki informacyjnej - Organizacje pozarządowe w BiuletynieInformacji Publicznej, zawierającej bazę danych organizacjipozarządowych,
działających na terenie Gminy Krapkowice, informacje o ogłaszanychprzez Burmistrza
Krapkowic konkursach na realizację zadań publicznych orazaktualności i ogłoszenia
dotyczące organizacji pozarządowych.
Popularyzowano i promowano działania organizacji pozarządowych, współpracujących
z Gminą zamieszczając informacje i artykuły na stronie internetowej.
Udzielano wsparcia przy organizacji uroczystości, obchodów i imprez, przeprowadzanych
przez organizacje pozarządowe w ramachprowadzonych przez nie działań statutowych
pożytku publicznego.
Udzielano pomocy i wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych w
formieindywidualnych spotkań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na
realizacjęzadań statutowych z zewnętrznych źródeł, konsultacji opracowywanych
projektów,wsparcia przy pisaniu wniosków.
Na podstawie Uchwały NR XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. U. Woj. Opolskiego z
2010 r. Nr 148, poz.1755), w roku 2013 przeprowadzono konsultacje społeczne Programu
współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Ocena realizacji Programu współpracy w 2013 r.
Lp. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w 2013 r.
1 liczby ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
przez Gminę
2 liczby ofert złożonych przez podmioty w otwartych konkursach ofert,
na realizację zadań publicznych
3

ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym
wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe

4

wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom na
realizację zadań publicznych wdanym roku budżetowym

ilość
11
36
3 069 osób
481 305,00 zł /
244 655,00 zł *

5

liczby organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy
zadanie publiczne w oparciu o dotacje

2

6

liczbę podmiotów, które zwróciły się do Urzędu o finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem
otwartych konkursów ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej

0

7

liczbę wniosków złożonych przez podmioty o realizację zadań
publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert

8

liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy bezpośrednio
lub za pośrednictwem podmiotów o realizację zadań publicznych w
ramach inicjatywy lokalnej
liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy bezpośrednio
lub za pośrednictwem podmiotów o realizację zadań publicznych w
ramach inicjatywy lokalnej,

9

10 liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty objętych patronatem
Burmistrza

4**
0

0

20

* kwota środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych wyłącznie
w otwartych konkursach ofert i w ramach podpisanych umowach zgodnie z art.19a ustawy o pożytku
publicznym.
** w ramach art. 19a ustawy o pożytku publicznym do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
wpłynęły łącznie 4 oferty, 1 oferta została odrzucona z realizacji, podpisano 3 umowy na realizację
zadań publicznych.

W2013 r. finansowanie działaności klubów sportowych działających na terenie Gminy
Krapkowice odbywło się również poprzez zawieranie z klubami sportowymi umów
promocyjnych, których nadrzędnym celem jest promowanie Gminy Krapkowicepodczas
rozgrywek i zawodów sportowych.W 2013 r. zostały podpisane 4 umowy na łaczną kwotę
34 000,00 zł.
Podsumowanie
Gmina Krapkowice realizując cele Programu współpracy w 2013 roku udzielała organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego,
jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono 11 konkursów ofert, w których
31organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych.
Ogłoszono 2 konkursy na wsparcie rozwoju sportu, w którym łącznie
27 projektów otrzymało wsparcie finansowe.
Rozdysponowano łącznie kwotę 481 305,00 zł.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań
i 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.
Działania Gminy Krapkowice 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.
Opracował:
Wydział Organizacyjny Sportu i Turystyki

