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Sprawozdanie 
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krapkowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w  2009 roku 

 
  
 
  

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe mają wiele cech wspólnych. 
Są silnie zakotwiczone w problemach społeczności, działając na rzecz ich rozwijania, nie są 
nastawione na zysk. W ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie zostały 
stworzone podstawy prawne do systematycznej współpracy organów administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi. Dzięki wprowadzonym w niej rozwiązaniom dotychczasową 
uznaniowość strony samorządowej przy rozdzielaniu środków publicznych zastąpił 
obowiązek współpracy władz publicznych z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego. Tym samym zostały stworzone podstawy dla rzeczywistej konkurencji 
w obszarze zadań publicznych, a kluczowym dokumentem determinującym zasady 
kooperacji samorządu z organizacjami pozarządowymi jest pogram współpracy. 

 
Gmina Krapkowice od kilku lat aktywnie współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, starając się wykorzystywać potencjał tkwiący we współdziałaniu tych dwóch 
sektorów. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego na terenie gminy Krapkowice charakteryzują się elastycznością działania 
i bliskim kontaktem ze społecznościami lokalnymi. Wychodzą naprzeciw nie tylko najbardziej 
podstawowym potrzebom ludności, ale takŜe stymulują rozwój społeczny poprzez aktywność 
w sferze poŜytku publicznego. 

 
Rada Miejska w Krapkowicach, uchwałą nr XVIII/205/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku, 

przyjęła „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2009 roku”, zwany 
dalej programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.  
 

Celem wprowadzenia programu współpracy było przede wszystkim zapewnienie 
efektywnego wykonywania zadań publicznych samorządu poprzez włączenie w ich realizację 
organizacji pozarządowych na zasadach partnerstwa. 
 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku odbywała się na 
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji oraz jawności. Realizowana była w kilku obszarach, zarówno w formie zlecania 
realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych. 
 
Pozafinansowe formy współpracy  obejmowały następujące działania: 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i  współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,  

• 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, 
• udostępnienie - w miarę moŜliwości - pomieszczeń lub uŜyczanie sprzętu, 
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych 

w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej. 
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Współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom uprawnionym zadań publicznych, realizowana była w trybie otwartych 
konkursów ofert w zakresie: 

• działań na rzecz mniejszości narodowych, 
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
• pomocy społecznej, 
• działań na rzecz emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych, 
• upowszechniania edukacji, oświaty i wychowania, 
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych, przybrała formę wspierania 
wykonywania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  
 

Burmistrz Krapkowic ogłosił 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w 2009 roku, na podstawie następujących aktów prawnych: 

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie, 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 

Do otwartych konkursów ofert przystąpiły 23 organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego na terenie miasta i gminy 
Krapkowice. W sumie złoŜonych zostało 27 ofert na realizację zadań publicznych wraz 
z wnioskami o przyznanie dotacji ze środków publicznych w  kwocie 555.647,54 zł.  
 

Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej 
zgodnie z przyjętymi kryteriami, jak: celowość i zasadność zadania, moŜliwość realizacji 
zadania przez organizację; kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; udział środków 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 23 oferty, 
kierując się ich szczególną społeczną uŜytecznością oraz moŜliwością ich wykonania przez 
podmioty, w sposób zapewniający wystarczające zaspokojenie potrzeb społecznych 
mieszkańców gminy Krapkowice. 
 

Następstwem rozstrzygnięcia konkursu było podpisanie umowy o wsparcie realizacji 
zadania z wyłonionym oferentem, w ramach której podmiot zobowiązał się do wykonania 
zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz zobowiązał się do 
przekazania  na  realizację  zadania  odpowiednich  środków  publicznych w  formie dotacji.  
 

Łączna wysokość środków przyznanych i przekazanych w formie dotacji wyniosła 
401.548,00zł, z tego podmioty wykorzystały 398.197,15zł, co stanowi 99,17% kwoty 
przekazanych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert. Przyczyny niewykorzystania 
dotacji przez organizacje pozarządowe związane były z rezygnacją z realizacji zadania, 
zwrotem części niewykorzystanej dotacji lub zwrotem części dotacji z powodu jej 
nieprawidłowego wydatkowania (Tabela 1. Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań 
publicznych w 2009 roku).



 

Tabela 1. Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych w 2009 roku 

 

Lp. Nazwa podmiotu 
Kwota 

przyznanej  
dotacji 

Kwota 
przekazanej 

dotacji 

Zakres 
realizacji zadania publicznego 

Nazwa zadania 

Kwota 
wykorzystanej 
(rozliczonej) 

dotacji 

Kwota  
niewykorzystanej 

dotacji 
(zwrot części lub całości 

przekazanej dotacji) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Stowarzyszenie 

Charytatywne Opole 
75.000,00 75.000,00 Pomoc społeczna 

 
„Organizacja i świadczenie usług 
opiekuńczych na terenie gminy 

Krapkowice w miejscu zamieszkania 
podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krapkowicach” 
 

74.496,00 504,00 

2.  Caritas Diecezji Opolskiej 25.000,00 25.000,00 Pomoc społeczna 

„Organizowanie pomocy i opieki wśród 
starszych, schorowanych, 

niepełnosprawnych i pozbawionych 
opieki” 

 

25.000,00 0,00 

3.  Caritas Diecezji Opolskiej 30.000,00 30.000,00 Pomoc społeczna 

„Zaspakajanie potrzeb z dziedziny 
edukacji i profilaktyki zdrowotnej, 

przygotowania do samoopieki 
i samopielęgnacji poprzez edukację 
zdrowotną i wypoŜyczanie sprzętu 

pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, który 
ułatwia funkcjonowanie osób przewlekle  

i nieuleczalnie chorych w środowisku 
domowym” 

 

30.000,00 0,00 

4.  RADICAL CULTURE  
w Krapkowicach 

1.400,00 1.400,00 

Działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

„Międzynarodowe kontakty oraz promocja 
gminy Krapkowice w ramach IX 

Krapkowickiego Przeglądu Muzyki 
Chrześcijańskiej” 

 

0,00 1.400,00 

5.  Klub Inteligencji Katolickiej  
w Opolu 4.200,00 4.200,00 

Działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

„Organizacja letniego wypoczynku  dzieci 
i młodzieŜy z rodzin polskich 

zamieszkałych na Wołyniu połączona 
z działalnością wychowawczą  

i kulturotwórczą” 
 

4.200,00 0,00 

6.  
Stowarzyszenie 

"Wspólnota Krapkowicka 
 w Zjednoczonej Europie” 

21.400,00 21.400,00 

Działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

 

„Współpraca i aktywizacja społeczności 
lokalnej miast partnerskich” 

 
21.400,00 0,00 



 

7.  

Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy 
 w Krapkowicach 

4.700,00 4.700,00 
Działania na rzecz emerytów, 

rencistów  oraz osób 
niepełnosprawnych 

„Spotkania integracyjne" 
 4.700,00 0,00 

8.  

Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy 
 w Krapkowicach 

5.000,00 5.000,00 
Działania na rzecz emerytów, 

rencistów  oraz osób 
niepełnosprawnych 

„Światowy Dzień Seniora” 
 4.599,94 400,06 

9.  

Polski Związek 
Niewidomych  

Okręg Opolski PZN 
Koło w Krapkowicach 

4.408,00 4.408,00 
Działania na rzecz emerytów, 

rencistów  oraz osób 
niepełnosprawnych 

„Wspieranie działań na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych  

w społeczeństwie” 
4.408,00 0,00 

10.  Krapkowickie 
Stowarzyszenie Oświatowe 37.214,00 37.214,00 Upowszechnianie edukacji, 

oświaty i wychowania 

„REL – Rozwój Edukacji Lokalnej. 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych 
gminy Krapkowice” 

 

37.214,00 0,00 

11.  

Związek Harcerstwa 
Polskiego  

Komenda Hufca ZHP 
 w Krapkowicach 

20.000,00 20.000,00 
Upowszechnianie edukacji, 

oświaty  i wychowania 

„Współpraca przy organizacji  
i wspieraniu wypoczynku dzieci 
 i młodzieŜy w wieku szkolnym” 

20.000,00 0,00 

12.  
Opolskie Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturowe 
„Cis” w Krapkowicach 

2.786,00 2.786,00 Upowszechnianie edukacji, 
oświaty i wychowania „Ekoliada 2009” 2.785,50 0,50 

13.  Ludowy Zespół Sportowy 
„Nowy Dwór”  

18.000,00 18.000,00 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

„Upowszechnianie kultury fizycznej 
 i sportu szczególnie wśród ludności 

sołectw Nowy Dwór i Kórnica” 
17.999,60 0,40 

14.  Ludowy Zespół Sportowy 
„Nowy Dwór” 

1.000,00 1.000,00 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

„Upowszechnianie kultury fizycznej 
 i sportu szczególnie wśród ludności 

sołectw Nowy Dwór i Kórnica poprzez 
organizację turniejów oraz imprez 

sportowych związanych z obchodami 
 15-lecia istnienia Klubu” 

1.000,00 0,00 

15.  
Ludowy Zespół Sportowy  

w śywocicach 23.000,00 23.000,00 
Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

„Upowszechnianie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji  

w środowisku wiejskim oraz podnoszenie 
poziomu sportowego dzieci i młodzieŜy” 

23.000,00 0,00 

16.  Ludowy Zespół Sportowy 
 „Steblów” 

7.000,00 7.000,00 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

„Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu w środowisku wiejskim. 

Podnoszenie sprawności fizycznej  
i poziomu sportowców drogą 

systematycznej pracy szkoleniowo-
wychowawczej” 

6.818,68 181,32 



 

17.  Ludowy Zespół Sportowy 
„Dąbrówka Górna” 20.000,00 20.000,00 Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 
„Upowszechnianie kultury fizycznej 
 i sportu w środowisku wiejskim” 19.547,82 452,18 

18.  
Stowarzyszenie 

„Krapkowicki Klub 
Biegacza” 

940,00 940,00 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu „Promocja zdrowia poprzez ruch” 940,00 0,00 

19.  Miejski Klub Sportowy 
"Suples" w Krapkowicach 29.000,00 29.000,00 Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

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

wolnym” 
28.900,00 100,00 

20.  Klub Sportowy „Otmęt” 
w Krapkowicach 48.000,00 48.000,00 Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

„Gra na medal – wspieranie szkoleń 
 i współzawodnictwa sportowego dzieci 

 i młodzieŜy naszego regionu” 
48.000,00 0,00 

21.  Klub Karate - DO "ENSO" 
Krapkowice 

2.500,00 2.500,00 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieŜy 
 w czasie wolnym od zajęć w oparciu 

 o sztuki walki” 
2.500,00 0,00 

22.  Klub Karate - do 
SHOTOKAN Krapkowice 

3.000,00 3.000,00 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 

„Aktywny wypoczynek dzieci 
 i młodzieŜy – edukacja przez sport” 

3.000,00 0,00 

23.  

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim  
Zarząd Towarzystwa Opole 

 

18.000,00 18.000,00 Działania na rzecz mniejszości 
narodowych 

„Propagowanie kultury mniejszości 
narodowej niemieckiej” 

 
17.687,61 312,39 

Razem 401.548,00 401.548,00  398.197,15 3.350,85 

* Opracowano na podstawie informacji sporządzonej przez p. Marzenę Data (Wydział BudŜetowo-Finansowy UMiG Krapkowice) 
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Sprawozdanie przygotowała: Beata Stępniowska  
Krapkowice, dn. 29.03.2010r.  


