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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY KRAPKOWICE 

WPROWADZENIE  
 

Prezentowany Radzie Miejskiej w Krapkowicach dokument zbiera i systematyzuje 

informacje dotyczące podjętej w 2021 roku współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez Gminę Krapkowice. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy 

określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

zm.), nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalania rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy 

oraz sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu, 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań,  wypracowywanie oraz przestrzeganie standardów. 

Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Są one podstawą  

i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy. 

Przedmiotem współpracy Gminy Krapkowice z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego była: realizacja zadań gminy określonych w ustawach, podwyższanie 

efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Krapkowice, tworzenie 

systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych  

i sposobu ich zaspokajania.  

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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz 

Krapkowic w terminie do 31 maja 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.  

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały  

Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  

o których mowa 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 ogłoszone zostały dnia 9 października 2020 r. Zarządzeniem Nr 470/2020 

Burmistrza Krapkowic  w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy 

Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Konsultacje przeprowadzono w formie 

pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do  projektu programu współpracy na 2021 rok  

w terminie od 9 do 26 października 2020 r. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu  

i Turystyki  wpłynął 1 wypełniony formularz od Krapkowickiego Stowarzyszenia „Fair Play”. 

 

Treść uwagi/ opinii: 

Uwaga dotyczyła rozszerzenia przekazywania informacji odnośnie wyboru ofert wraz ze 

szczegółami odnośnie terminu i formy składania korekt do harmonogramu i kosztorysów na 

adresy e-mail organizacji, które otrzymały dotację. Dotychczasowe przekazywanie informacji 

związanych z wyznaczonym terminem dokonania stosownych korekt i dostarczenia  
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ich do urzędu jedynie na tablicach urzędowych nie przyczynia się do dotarcia tejże informacji 

do odbiorców w stosownym czasie. Nie każdy ma czas i możliwość aby codziennie śledzić 

informacje zamieszczane na tablicach urzędu, szczególnie teraz w czasach pandemii. 

Przesyłanie takich wiadomości bezpośrednio do adresatów na ich adresy e-mailowe zapewne 

przyspieszy i ułatwi kontakt urzędnika z przedstawicielami organizacji pozarządowych jak 

również nie doprowadzi do niepotrzebnych nieporozumień. 

 

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi: 

Nie uwzględniono proponowanej zmiany w Programie współpracy, gdyż dotyczy ona 

szczegółów ogłoszenia konkursowego. Informacje dot. otwartych konkursów ofert  

są jak wspomniano w treści uwagi wywieszane na tablicy ogłoszeń UMiG w Krapkowicach, ale 

również dostępne w intrenecie na stronie www.krapkowice.pl oraz www.bip.krapkowice.pl 

oprócz tych dwóch miejsc istotne informacje są od lat przekazywane drogą elektroniczną  

do organizacji pozarządowych w gminie Krapkowice. 

 
Wskazany zapis w projekcie: 

Organizacja nie wskazała zapisu w projekcie Programu współpracy. 

 

Dnia 19 listopada 2020 r. Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła uchwałą  

nr XX/241/2020 Program Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 
Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu 

konsultacji społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora samorządowego jak  

i pozarządowego. 

Program Współpracy na 2021 rok, określił formy w jakich Gmina Krapkowice 

podejmuje działania wspólnie z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym 

i pozafinansowym.  

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 
Współpraca finansowa odbywała się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych,  

na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez wspieranie zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych odbywało się  

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 Gminy Krapkowice.  

Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2021 roku obejmowała następujące obszary: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”, 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

http://www.krapkowice.pl/
http://www.bip.krapkowice.pl/
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9. turystyka i krajoznawstwo, 

10. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

TRYB KONKURSOWY 
 

Zlecanie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie 

pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

 

W ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krapkowic otwartych konkursów ofert  

na wspieranie realizacji zadań publicznych, do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

wpłynęło 55 ofert realizacji zadań publicznych. 
 

 Tabela: Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2021 r. – podział ze względu na podpisane 

umowy w 2021 r. oraz liczbę złożonych ofert 

Lp. Otwarty konkurs ofert 
Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Liczba ofert, 

które nie 

otrzymały 

dofinansowania 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – 

prowadzenie Banku Żywności 

1 1 0 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób  

1 1 0 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego 
1 1 0 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 1 1 0 

5. działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
6 5 1 

6. działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,  

w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 
15 13 2 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
20 16* 3 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 

1 1 0 

9. turystyka i krajoznawstwo 3 3 0 

10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
6 4 2 

 suma 55 46* 8 

* wycofanie 1 oferty przez stowarzyszenie. 

 

Przedstawione dane pokazują duże zainteresowanie organizacji pozarządowych taką formą 

pomocy, które w odpowiedzi na ogłaszane konkursy, złożyły w sumie 55 ofert. Środki 

budżetowe Gminy Krapkowice, przeznaczone na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe, tylko w części pokryły zapotrzebowanie podmiotów. Wsparciem 

finansowym ostatecznie objęto 46 zadań. 
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Do oceny złożonych wniosków, Burmistrz Krapkowic powołał Komisje konkursowe, 

których zadaniem było opiniowanie ofert organizacji pozarządowych. Opiniowanie odbywało 

się zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Z prac Komisji sporządzone 

zostały protokoły, w których komisje konkursowe zawarły rekomendacje do zgłoszonych 

zadań. Następnie zostały one przedłożone Burmistrzowi Krapkowic, celem podjęcia 

ostatecznej decyzji o wysokości przyznanego wsparcia finansowego. 8 ofert nie otrzymało 

wystarczającej liczby punktów w ocenie komisji, w związku z powyższym nie otrzymały 

rekomendacji do otrzymania dofinansowania na realizację zadania publicznego. 

 

Tabela: Zestawienie ofert,  które nie otrzymały rekomendacji do realizacji zadania  

wraz uzasadnieniem komisji konkursowej: 

 

Nazwa podmiotu Tytuł zadania Uzasadnienie 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Stowarzyszenie 

Ośrodek Wsparcia 

Wykluczonych 

Zawodowo 

Stacz Kolejkowy 

Zadanie publiczne opisane w ofercie 

Stowarzyszenia Ośrodek Wsparcia Wykluczonych 

Zawodowo  pt. „Stacz Kolejkowy” dotyczyło 

stworzenia serwisu internetowego pomagającego 

seniorom odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości 

wraz ze wsparciem telefonicznym – udzielanie 

informacji prawnych i przedstawienie procesu 

załatwiania spraw. Komisja konkursowa zgodnie 

uznała, że dofinansowanie zadania jest niezasadne 

ze względu na dostępność takiej usługi na stronnie 

internetowej www.krapkowice.pl (formularz 

kontaktowy w zakładce dla mieszkańców). 

Ponadto wszelkich informacji dotyczących 

załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Krapkowicach udzielają pracownicy w Punkcie 

Obsługi Klienta – zarówno w sposób telefoniczny 

jak i bezpośrednio w Urzędzie. 

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

Opolski Klub 

Taekwon-do 

Obozy sportowe 

taekwondo 

Zadanie publiczne opisane w ofercie Opolskiego 

Klubu Taekwon-do pt. „Obozy sportowe 

taekwondo” dotyczyło organizacji dwóch obozów 

sportowych. Grupa docelowa odbiorców zadania 

wskazana w ofercie to mieszkańcy Gminy 

Krapkowice uczęszczający na zajęcia taekwondo  

w Krapkowicach. W każdym obozie miałoby 

uczestniczyć pięć osób z Gminy Krapkowice. 

Koszt realizacji dwóch obozów w sumie dla 10 

osób według złożonej oferty wynosi 17 960,00 zł. 

Komisja jednogłośnie stwierdziła, że koszty 

obozów są nieadekwatne do ilości uczestników. 

Kalendarz zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie 

Gminy Krapkowice podczas wakacyjnej przerwy 

od nauki zawiera wiele różnorodnych propozycji 

spędzania wolego czasu w sposób aktywny.  

http://www.krapkowice.pl/
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W większości szkół w miarę potrzeby są 

organizowane półkolonie dla dzieci. 

Stowarzyszenie 

„SK” 
L-TECH 

Zadanie publiczne opisane w ofercie 

Stowarzyszenia  „SK” pt. L-TECH nie otrzymało 

rekomendacji do przyznania dotacji. Plan  

i harmonogram działań przedstawiony w ofercie 

nie ukazuje wszystkich działań, które należy 

wykonać aby zadania zostało prawidłowo 

zrealizowane. Grupa docelowa nie została 

dokładnie sprecyzowana. Kalkulacja 

przewidywanych kosztów zawiera jedną pozycję 

kosztorysową – wynajem edukacyjnych zestawów 

klocków Lego od firmy zewnętrznej. Nie 

wykazano innych kosztów związanych z realizacją 

zadania publicznego. 

 

działalność na rzecz wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Stowarzyszenie 

Odnowy i Rozwoju 

Wsi Gwoździce 

Wypoczywaj sportowo! 

Zadanie publiczne opisane w ofercie 

Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi  

Gwoździce pt. „Wypoczywaj sportowo!” 

dotyczyło zakupu trzech wolnostojących urządzeń 

do ćwiczeń  na wolnym powietrzu w celu 

rozszerzenia mini siłowni  stworzonej w sołectwie 

Gwoździce. Komisja nie rekomenduje przyznania 

dofinansowania na realizację ww. zadania 

publicznego. Cele zadania nie wpisują się  

w główny cel konkursu ofert, który dotyczył 

wsparcia organizacji imprez sportowych oraz 

rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży.   

Stowarzyszenie 

"Fair Play" 
XIV edycja Ligi Futsalu 

Zadanie publiczne opisane w ofercie 

Stowarzyszenia „Fair Play” pt. „XIV edycja Ligi 

Futsalu” dotyczyło przygotowania turnieju 

sportowego w okresie zimowym. Głównym celem 

konkursu, w którym złożona została oferta jest 

wspieranie organizacji imprez sportowych oraz 

rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży. Zadanie wykazane w ww. 

ofercie skierowane jest głównie do osób dorosłych 

i ma charakter komercyjny. Komisja konkursowa 

nie rekomenduje przyznania dofinansowania na 

realizację zadania pt. „XIV edycja Ligi Futsalu”. 
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Opolski Klub 

Taekwon-do 

Mikołajkowy Turniej 

Taekwondo dla dzieci i 

młodzieży - Krapkowice 

2021 

Zadanie publiczne opisane w ofercie Opolskiego 

Klubu Taekwon-do pt. „Mikołajkowy Turniej 

Taekwondo dla dzieci i młodzieży – Krapkowice 

2021” dotyczyło przygotowania zawodników do 

turnieju sportowego oraz przeprowadzenie 

turnieju. Koszty wykazane w ofercie tj. 

wynagrodzenie trenera, transport trenera i sprzętu, 

wynajem sal treningowych, zakup sprzętu 

sportowego nie wpisują się w cel konkursu  

i dotyczą prowadzenia działalności sportowej.  

W związku z powyższym ww. oferta powinna 

zostać złożona w otwartym konkursie projektów na 

wparcie rozwoju sportu na terenie Gminy 

Krapkowice, którego głównym celem jest poprawa 

warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia 

dostępności mieszkańcom Gminy Krapkowice do 

działalności sportowej, poprzez udział klubów 

sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice  

w rozgrywkach organizowanych przez polskie 

związki sportowe. W związku z powyższym 

komisja konkursowa nie rekomenduje udzielenia 

dofinansowania na realizację zadania publicznego 

pt.  „Mikołajkowy Turniej Taekwondo dla dzieci  

i młodzieży – Krapkowice 2021”. 

 

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Stowarzyszenie 

"Fair Play" 

Krapkowickie skarby 

lokalnej historii  

i kultury 

Zadanie publiczne opisane w ofercie 

Stowarzyszenia „Fair Play” pt. „Krapkowickie 

skarby lokalnej historii i kultury” dotyczyło 

publikacji materiałów promujących walory 

kulturowe i historyczne – miejsca, osoby, grupy, 

zabytki oraz ciekawe historie i legendy związanie  

z miejscowościami Gminy Krapkowice. Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach na bieżąco 

publikuje informacje w Informatorze Gmin 

Krapkowice & Gogolin, który dwa razy  

w miesiącu za darmo trafia do każdego 

gospodarstwa domowego na terenie 

zaprzyjaźnionych samorządów. Łamy tego 

periodyku otwarte są także na wskazane w ww. 

zadaniu treści. W związku z powyższym Komisja 

konkursowa nie rekomenduje dofinansowania 

realizacji zadania publicznego pt. „Krapkowickie 

skarby lokalnej historii  

i kultury”. 
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Stowarzyszenie 

Odnowy i Rozwoju 

Wsi Dąbrówka 

Górna 

Bioróżnorodna noc 

wianków 

Zadanie publiczne opisane w ofercie 

Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi 

Dąbrówka Górna pt. „Bioróżnorodna noc 

wianków” dotyczyło realizacji imprezy kulturalnej 

w Dąbrówce Górnej. Zadanie ma na celu również 

poprawę i uatrakcyjnienie terenów zielonych  

w Dąbrówce Górnej. W ofercie jest mowa  

o zakupie 30 krzewów oraz narzędzi do pielęgnacji 

posadzonych roślin, wykazany został koszt zakupu 

drzewek do obsadzenia terenu w wysokości  

1 200,00 zł. Jest to najwyżej wyceniona pozycja 

kosztorysu. Głównym celem ogłoszonego 

konkursu na realizację zadań publicznych  

w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

jest wzbogacenie życia kulturalnego poprzez 

działania artystyczne w tym festiwale, konkursy, 

warsztaty i inne imprezy kulturalne promujące 

Gminę, natomiast wiele pozycji kosztorysu jako 

główny cel wskazuje przygotowanie terenów 

zielonych nad stawem w Dąbrówce Górnej.  

W związku z powyższym Komisja konkursowa nie 

rekomenduje dofinansowania realizacji zadania 

publicznego pt. „Bioróżnorodna noc wianków”. 

 

 
Tabela: Wysokość kwot zaplanowanych w budżecie Gminy Krapkowice wraz z przyznaną kwotą 

dotacji w 2021 r. – podział z uwzględnieniem obszarów działalności 

 

Lp. Zakres otwartego konkursu ofert 

Kwota 

zaplanowana  

w budżecie 

Gminy 

Krapkowice 

(zł) 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

(zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji (zł) 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób – prowadzenie 

Banku Żywności 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

3. działalność na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

4. działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

3 000,00 2 400,00 2 400,00 

5. działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

25 000,00 28 457,50 19 700,00 
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6. działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży 

37 000,00 136 570,00 

 

37 000,00 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

54 000,00 112 578,00 51 280,00 

8. działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

25 000,00 5 430,00 5 400,00 

9. turystyki i krajoznawstwa 25 000,00 37 900,00 18 000,00 

10. działalność na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

6 000,00 16 810,00 6 000,00 

suma 232 000,00 397 145,50 196 780,00 

 

Wykaz podmiotów, które otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych 
na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku. 
 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie Banku Żywności: 

• Krapkowickie Centrum Dobroczynności - Prowadzenie Banku Żywności na rzecz 

mieszkańców Gminy Krapkowice – kwota dotacji: 7 000,00 zł. 

 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

• Caritas Diecezji Opolskiej - W służbie medycznej mieszkańców Gminy Krapkowice – 

kwota dotacji: 30 000,00 zł. 

 

3. działalność na rzecz mniejszości narodowych:  

• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Propagowanie 

kultury mniejszości narodowej niemieckiej – kwota dotacji: 20 000,00 zł. 

 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

• Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski - Spotkanie z okazji Święta Niewidomych 

- Biała laska, kwota dotacji: 2 400,00 zł, 

 

5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów - Spotkanie seniorów wsi Steblów z okazji  św. 

Mikołaja i Bożego Narodzenia – kwota dotacji: 6 000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Wspierające Aktywność oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, 

Seniorów i Niepełnosprawnych "SIERA" - Zajęcia warsztatowe dla grupy tancerzy 

seniorów Gminy Krapkowice – kwota dotacji: 3 500,00 zł, 

• Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna - Festiwal pierogów  

i krokietów – kwota dotacji: 3 200,00 zł, 

• Stowarzyszenie Twórców i Artystów "Pasja" w Krapkowicach - Krapkowickie Pasje - 

kwota dotacji: 2 200,00 zł, 
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• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krapkowicach - Światowy Dzień Seniora 

– kwota dotacji: 4 800,00 zł, 

 

6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 

• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice - Obóz piłkarski 

dla dzieci z Gminy Krapkowice w Szczyrku – kwota dotacji: 3 500,00 zł, 

• Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Lato z harcerzami 2021 – kwota 

dotacji: 3 000,00 zł,  

• Klub Sportowy "UNIA" Krapkowice - Obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Krapkowice - Pobierowo 2021 - kwota dotacji: 4 000,00 zł,  

• Stowarzyszenie Wspierające Aktywność oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, 

Seniorów i Niepełnosprawnych "SIERA" - Warsztaty taneczne w ramach obozu 

sportowego młodzieży w Dworze Rychwałd 2021 – kwota dotacji: 2 300,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance" - Warsztaty Taneczne w ramach obozu 

sportowego w Borku 2021 – kwota dotacji: 3 500,00 zł, 

• Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna - Wędkowanie nad stawem – 

kwota dotacji: 1 500,00 zł, 

• Krapkowickie Centrum Dobroczynności - Organizacja Dnia Mikołaja – kwota dotacji: 

1 500,00 zł,  

• Uczniowski Klub Sportowy "Spiders" Krapkowice - Wypoczynek przez sport - obóz 

piłkarski UKS Spiders Krapkowice – kwota dotacji: 2 500,00 zł, 

• Klub Sportowy "Otmęt" w Krapkowicach - KS Otmęt Krapkowice - obóz sportowy – 

kwota dotacji: 2 600,00 zł, 

• Klub Sportowy PV Volley Krapkowice - Wakacje z siatkówką - obóz sportowy 2021- 

kwota dotacji: 7 000,00 zł, 

• Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Zgrupowanie szkoleniowo-treningowe 2021- 

kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

• Klub Sportowy "Gladiatores" Krapkowice - Organizacja obozu sportowo-

rekreacyjnego w Poznaniu – kwota dotacji: 1 500,00 zł, 

• Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Międzyszkolne otwarte regaty kajakowe 

dla dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 1 100,00 zł, 

 

7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice - Turnieje piłki 

nożnej w Gminie Krapkowice – kwota dotacji: 2 500,00 zł,  

• Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - V Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej  

o Puchar Burmistrza Krapkowic – kwota dotacji: 2 500,00 zł,  

• Klub Sportowy "UNIA" Krapkowice - Fair Play Cup Krapkowice - turniej piłkarski – 

kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance" - IX Krapkowickie Zderzenia 

Taneczne – kwota dotacji: 5 000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice" - Całoroczne rozgrywki szachowe 

2021 – kwota dotacji:  2 800,00 zł, 

• Klub Karate - do SHOTOKAN - Rywalizacja dzieci i młodzieży w karate – kwota 

dotacji:  6 000,00 zł, 

• Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "Sagittarius" - Otwarte zawody w strzelectwie 

sportowym – kwota dotacji: 3 000,00 zł, 
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• Uczniowski Klub Sportowy "Spiders" Krapkowice - Turniej piłkarski SPIDERS CUP 

2021 na 10 - lecie UKS Spiders Krapkowice – kwota dotacji: 5 000,00 zł,  

• Ludowy Zespół Sportowy Kórnica - Nowy Dwór - Organizacja Turnieju piłkarskiego 

w kategorii drużyn seniorów - LZS Kórnica - Nowy Dwór 2021 – kwota dotacji: 1 400,00 

zł,  

• Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna  - Turniej siatkówki plażowej o Puchar 

Burmistrza Krapkowic – kwota dotacji: 1 350,00 zł, 

• Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna  - Otwarty mikołajkowy turniej tenisa 

stołowego o Puchar Burmistrza Krapkowic - kwota dotacji: 2 200,00 zł,  

• Klub Sportowy "Otmęt" w Krapkowicach - APR Szczypiorek - cykl zajęć sportowych – 

kwota dotacji: 2 500,00 zł,  

• Klub Sportowy PV Volley Krapkowice -Turnieje piłki siatkowej w Gminie Krapkowice 

w 2021 roku – kwota dotacji: 5 000,00 zł, 

• Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Zawody Sportowo-Rekreacyjne  

w Krapkowicach – kwota dotacji: 4 000,00 zł, 

• Klub Sportowy "Gladiatores" Krapkowice - IX Ogólnopolski Turniej Submission 

Fighting w Krapkowicach – kwota dotacji: 4 000,00 zł, 

• Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Rodzinny rajd rowerowy – kwota dotacji: 

1 030,00 zł, 

 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej: 

• Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic - Wsparcie Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w pozyskiwaniu nowych zasobów archiwalnych dotyczących miasta 

Krapkowice - kwota dotacji: 5 400,00 zł, 

 

9. turystyka i krajoznawstwo: 

• Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Wędrowanie 2021 – kwota 

dotacji: 10 000,00 zł, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - Powrót do przeszłości… - kwota dotacji:  

2 000,00 zł, 

• Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Wędrówki szlakiem pomników historii – 

kwota dotacji: 6 000,00 zł, 

 

10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie - Szanujemy tradycje karnawałowe - Wodzenie 

Niedźwiedzia – kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance" - Krapkowickie Poruszenia Taneczne 

– kwota dotacji: 3 000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Twórców i Artystów "Pasja" w Krapkowicach - Zdjęcie z wakacji – 

kwota dotacji: 1 000,00 zł, 

• Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe - Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 

dzieci – kwota dotacji: 1 000,00 zł. 

 

 

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom  

196 780,00 zł i na taką kwotę zostały podpisane umowy.  

 

Poniższy wykres przestawia podział udzielonych dotacji z uwzględnieniem obszarów 

działalności oraz kwot wynikających z podpisanych umów. 
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7 000,00 zł; 4%

30 000,00 zł; 15%

20 000,00 zł; 10%

2 400,00 zł; 1%

19 700,00 zł; 10%

37 000,00 zł; 19%

51 280,00 zł; 26%

5 400,00 zł; 3%

18 000,00 zł; 9%

6 000,00 zł; 3%

Podział udzielonych dotacji z uwzględnieniem obszaru 
działalności

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie Banku Żywności

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

turystyki i krajoznawstwa

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego



 

 

 

13 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY KRAPKOWICE 

TRYB POZAKONKURSOWY 
W 2021 roku w budżecie zostały zaplanowane środki finansowane, przeznaczone  na 

realizację zadań w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie tzw. dotacje w trybie uproszczonym lub tryb małych zleceń, w których 

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10 000,00 zł, a realizacja zadania odbywa się w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia 

podpisania umowy. W ramach tego trybu został wyróżniony następujący obszar działalności: 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

W obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej w roku 2021 po rozstrzygniętym 

konkursie pozostały niewykorzystane środki, z ramach których swoją ofertę na realizację 

zadania publicznego pt. „Śląskie opowieści – efekt współpracy miast partnerskich: Krapkowice 

Polska – Camas USA” złożyło Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic. Ww. oferta została 

dofinansowana kwotą 10 000,00 zł. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w kwocie  

9 950,00 zł.  

Ponadto w ramach trybu pozakonkursowego złożone zostały 2 oferty, które nie otrzymały 

dofinansowania: 

- Krapkowickie Centrum Dobroczynności – Dobroczynność w gminie Krapkowice – kwota: 

3 200,00 zł – rezygnacja z realizacji oferty przez stowarzyszenie, 

- Krajowy Sztab Ratownictwo Społecznej Sieci Ratunkowej – Sieć Życia – kwota:  

1 800,00 zł – Gmina Krapkowice nie posiadała w budżecie zabezpieczonych środków 

finansowych w obszarach działalności obejmujących działania wynikające z oferty tj: ochrona 

i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej oraz ratownictwa i ochrony ludności. 

Ocena realizacji Programu współpracy w 2021 r. 
 

Lp. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w 2021 r. Ilość  

1. liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

przez Gminę 

10 

2. liczba ofert złożonych przez podmioty w otwartych konkursach ofert 

na realizację zadań publicznych 

55 

3. ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym 

wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe 

około osób  

5 700 

4. liczba wniosków, które otrzymały dofinasowanie z budżetu Gminy na 

realizację zadań publicznych 

46 

5. wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom na 

realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym  - 

uwzględniając dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji 

(na podstawie Ustawa o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie oraz Ustawy o sporcie) 

   551 332,69 zł  

 

   202 514,79 zł* 

 

6. liczba organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy 

zadanie publiczne w oparciu o dotacje 

1 

7. liczba podmiotów, które zwróciły się do Urzędu o finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem 

otwartych konkursów ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej 

3 

8. liczba wniosków złożonych przez podmioty o realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

3 

9. liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy bezpośrednio 

lub za pośrednictwem podmiotów o realizację zadań publicznych w 

ramach inicjatywy lokalnej 

0 
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10. liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty objętych patronatem 

Burmistrza 

7 

*kwota środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych wyłącznie  

w otwartych konkursach ofert i w ramach podpisanych umów zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku 

publicznym (uwzględniając dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji). 

 

Gmina Krapkowice z powodzeniem korzysta w dalszym ciągu z aplikacji internetowej 

Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych, służącej do 

kompleksowej obsługi kontraktacji zadań publicznych za pośrednictwem Internetu, 

realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Aplikacja pozwoliła przenieść całą procedurę związaną  

z otwartymi konkursami ofert na platformę internetową, dzięki czemu zarówno wnioski, 

aktualizacje ofert, umowy oraz sprawozdania są dostępne w jednym miejscu, bez konieczności 

bezpośredniego kontaktu, co w 2021 r. okazało się niezwykle pomocne. 

Inne formy wsparcia finansowego klubów sportowych oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Krapkowice 

Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu 
 

W Gminie Krapkowice działa wiele organizacji, których obszar działań obejmuje 

aktywność sportową. Poza sposobnością realizacji swoich działań w zakresie swoich 

możliwości podmioty działające w tzw. III sektorze, mogą brać udział zarówno z konkursach 

ofert ogłoszonych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak 

również w konkursie ofert ogłoszonym w związku z ustawą o sporcie. Ogłoszenie przez Gminę 

Krapkowice konkursów na dwóch płaszczyznach pozwala organizacjom na ich rozwój, ale jak 

również urozmaicenie oferty aktywności sportowej w Gminie Krapkowice. Zarówno kluby 

sportowe, jak i stowarzyszenia chętnie korzystają z tej możliwości składając oferty na różnego 

rodzaju zadania związane z prowadzoną przez nie działalnością. Współpraca z organizacjami 

pozwala na wprowadzenie różnorodności oraz równej dostępności do różnych dyscyplin sportu. 

Wkład własny wniesiony przez podmioty ww. zwiększa wartość zadań, nie tylko pod względem 

finansowym, ale również merytorycznym. Dzięki wsparciu realizacji części zadań to 

mieszkańcy Gminy sami decydują w jakich obszarach sportu chcą się realizować oraz mają 

wpływ na to, jak zostaną zorganizowane zajęcia sportowe w zakresie ich ulubionych dyscyplin. 

Wspieranie organizacji to współpraca, która dla każdej ze stron przynosi korzyści. 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 

z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 

2011 roku sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy 

Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr 

32, poz. 411) przeprowadzono konkurs projektów. 

W 2021 r. konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu został ogłoszony 

Zarządzaniem Burmistrza Krapkowic Nr 502/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Złożono 18 

wniosków. Wniosek złożony przez Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach na realizację 

zadania pt. „Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim  

w zakresie piłki nożnej” nie otrzymał dofinansowania. Ponadto Uczniowski Klub Sportowy 

"Krap-Sport-Dance", który otrzymał dotację w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pt. 

„Zakup sprzętu sportowego, nagłośniowego oraz organizacja szkoleń UKS Krap-Sport-Dance” 

zrezygnował z podpisania umowy. 
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W konkursie projektów stowarzyszenia sportowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę  

927 220,00 zł, podpisano umowy na łączną kwotę 349 000,00 zł, która była zaplanowana  

w budżecie Gminy Krapkowice. 

Lp. Wnioskodawca Nazwa projektu 

Kwota 

przyznanej 

dotacji (zł) 

Wykorzystana 

kwota dotacji (zł) 

PIŁKA NOŻNA 

1. 
Klub Sportowy "UNIA" 

Krapkowice 

Rozwój Klubu Sportowego  

Unia Krapkowice w 2021 roku 
131 000,00 130 860,78 

2. Otmęt FKS Krapkowice 
Piłka nożna w Otmęcie  

w 2021 
13 000,00 13 000,00 

3. 

Ludowy Zespół 

Sportowy Dąbrówka 

Górna 

Upowszechnienie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji w 

środowisku wiejskim  

w zakresie piłki nożnej. 

21 000,00 20 957,12 

4. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Otmęt - 

Krapkowice 

Piłka Nożna w Gminie 

Krapkowice 
4 000,00 4 000,00 

5. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Spiders 

Krapkowice 

Szkolimy przyszłych mistrzów 

w UKS Spiders Krapkowice 
20 000,00 20 000,00 

6. 

 

Ludowy Zespół 

Sportowy Kórnica         - 

Nowy Dwór 

Organizacja rozgrywek 

piłkarskich Ludowego Zespołu 

Sportowego  

w Kórnicy - Nowym Dworze 

w 2021 r. 

15 000,00 15 000,00 

SPORTY CHWYTANE 

7. 
Zapaśniczy Klub 

Sportowy w Gogolinie 

Zajęcia sportowe 2021  

- zapasy w stylu wolnym 
6 000,00 6 000,00 

8. 

Klub Sportowy 

"Gladiatores" 

Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez 

uczestnictwo w zawodach 

sportów chwytanych 

9 000,00 9 000,00 

9. 

Stowarzyszenie Miejski 

Klub Sportowy "Suples"  

w Krapkowicach 

Prowadzenia szkolenia 

sportowego dzieci  

i młodzieży w dyscyplinie 

zapasów w stylu wolnym 

2 000,00 2 000,00 



 

 

 

16 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY KRAPKOWICE 

PIŁKA RĘCZNA 

10. 
Klub Sportowy "Otmęt" 

w Krapkowicach 

Gmina Krapkowice kocha 

handball. Szkolenie  

i współzawodnictwo sportowe                             

w dyscyplinie piłka ręczna 

40 000,00 40 000,00 

KARATE 

11. 
Klub Karate  

- do "Shotokan" 

Karate - moja szansa  

na rozwój 
10 000,00 10 000,00 

TENIS STOŁOWY 

12. 

 

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji                      

w środowisku wiejskim  

w zakresie tenisa stołowego 

23 000,00 23 000,00 

PŁYWANIE 

13. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Spiders 

Krapkowice 

Szkolimy przyszłych mistrzów 

w sekcji pływackiej UKS 

Spiders Krapkowice 

2 800,00 2 800,00 

14. 

Uczniowski Klub 

Sportowy DELFIN 

Krapkowice 

Szkolenie pływaków 

Uczniowskiego Klubu 

Sportowego DELFIN 

Krapkowice w 2021 r. 

16 000,00 16 000,00 

PIŁKA SIATKOWA  

15. 
Klub Sportowy      

PV Volley Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie 

Krapkowice 
35 000,00 35 000,00 

SZACHY 

16. 

 

Stowarzyszenie 

Szachistów "Hetman 

Krapkowice" 

Jednolita identyfikacja 

szachistów "Hetmana 

Krapkowice" 

1 200,00 1 200,00 

Razem 349 000,00 zł 348 817,90 zł 

 

Gmina Krapkowice dofinansowała działalność klubów sportowych, organizacji  

oraz stowarzyszeń w 8 dyscyplinach sportowych. Ze względu najwyższą złożoną liczbę ofert 

w ramach konkursu to piłka nożna została dofinansowana w najwyższej kwocie.  

Na drugim miejscu plasuje się piłka ręczna. 

Ponadto zgodnie z Uchwałą  Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień na 2021 

rok przyznano 24 stypendia sportowe oraz 12 nagród za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych. Szczegółowe informacje – Zarządzenie Nr 526/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 

18 grudnia 2020 r. 

Gmina Krapkowice oprócz ww. działalności wspiera także kluby sportowe lub 

indywidualnych sportowców poprzez podpisanie umów na promocję gminy poprzez sport. 

Zadania takie realizują m.in. kluby sportowe i organizatorzy imprez sportowych poprzez m.in.: 

używanie nazwy gminy na materiałach reklamowych, ubraniach sportowych lub obiektach, na 
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których odbywają się wydarzenia sportowe oraz stronie internetowej lub funpage zawodnika. 

W 2021 r. Gmina Krapkowice podpisała umowy promocyjne z dwoma klubami sportowymi – 

Klubem Sportowym Otmęt-Krapkowice oraz Klubem Sportowym „UNIA” Krapkowice.  

Należy tu także wspomnieć o ulgach za wynajem obiektów użyteczności publicznej,  

z których organizacje pozarządowe i kluby sportowe  korzystają od 2017 r. zgodnie z zapisami 

Zarządzenia  Nr 501/2016 Burmistrza  Krapkowic z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zastosowania 

ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej 

zarządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice, 

w części dotyczącej pomieszczeń sportowych w placówkach oświatowych, takich jak: sale 

sportowe, małe sale gimnastyczne i siłownie. Wysokość ulg uzależniona jest od formy 

współpracy z gminą Krapkowice i tak: 

 - ulga w wysokości 90% stosowana jest dla jednostek organizacyjnych Gminy 

Krapkowice, klubów sportowych, stowarzyszeń, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, 

realizują zadania publiczne Gminy Krapkowice dla dzieci i młodzieży na podstawie zawartych 

z Gminą Krapkowice umów, 

- ulga w wysokości 60% stosowana jest dla organizacji nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania 

publiczne Gminy Krapkowice,  

Umowy najmu uwzględniające ww. ulgi zawierane są bezpośrednio z dyrektorami 

poszczególnych placówek oświatowych. 

Co roku po przeprowadzonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  

i konkursie na wsparcie rozwoju sportu, dyrektorzy placówek oświatowych informowani są 

 o podmiotach, które w ramach ww. konkursów podpisały z gminą Krapkowice umowy, co 

pozwala na zastosowanie 90% ulgi w wysokości opłat za wynajem pomieszczeń na 

prowadzenie działalności. 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 
 

Gmina Krapkowice w 2021 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Istotną częścią współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami 

pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez 

udostępnianie gminnych obiektów na działalność statutową stowarzyszeń na zasadach 

obniżania stawek opłat lub zwalniania z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. 

W roku 2021 do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęło 7 wniosków  

w sprawie objęcia patronatem przez Burmistrza Krapkowic wydarzeń sportowych oraz 

kulturalnych.  

Gmina Krapkowice promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania poprzez: 

-  prowadzenie zakładki informacyjnej pt. „Organizacje pozarządowe”, 

- informowanie o aktualnie odbywających się wydarzeniach na stronie www.krapkowice.pl 

fun page na portalu społecznościowym oraz w Informatorze Samorządowym wydawanym 

przez gminę Krapkowice i gminę Gogolin, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierającej bazę danych organizacji pozarządowych, 

działających na terenie Gminy Krapkowice, informacje o ogłaszanych przez Burmistrza 

Krapkowic konkursach na realizację zadań publicznych oraz aktualności i ogłoszenia dotyczące 

organizacji pozarządowych. 

Popularyzowano i promowano działania organizacji pozarządowych, współpracujących 

z Gminą Krapkowice zamieszczając informacje i artykuły na stronie internetowej, portalach 

społecznościach oraz w prasie lokalnej. 

http://www.krapkowice.pl/
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Udzielano wsparcia przy organizacji uroczystości, obchodów i imprez, przeprowadzanych 

przez organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych 

pożytku publicznego. 

Udzielano pomocy i wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych w formie 
indywidualnych spotkań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań 

statutowych z zewnętrznych źródeł oraz opracowywania ofert i projektów. 

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa 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 (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 

2748) w 2021 roku ogłoszono konsultacje społeczne 4 razy. Konsultowano między innymi 

„Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz ”Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice”. Konsultacje społeczne 

ogłaszane były także w sprawie oceny oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie 

pozakonkursowym przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic oraz w sprawie projektu uchwały 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu.  

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

w zakładce organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne.  

PODSUMOWANIE 
 

Gmina Krapkowice realizując cele Programu współpracy w 2021 roku udzieliła 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy 

pozafinansowej. Ogłoszono 10 konkursów ofert, w których podpisano 46 umów 

z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Ogłoszono konkurs  

na wsparcie rozwoju sportu, w którym 16 projektów otrzymały wsparcie finansowe.  

W związku z podpisaniem umów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 545 780,00 zł, natomiast organizacje 

wydatkowały kwotę 551 332,69 zł. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład  

w realizację poszczególnych zadań i projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie  

i kreatywność, z drugiej wymiernie 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, które uzupełniały działania gminy w zakresie nie 

obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców  

w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 
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