Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

WPROWADZENIE
Program współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty
przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwałą Nr XL/320/2017 z dnia
29 listopada 2017r.
Uchwała określająca treść Programu na rok 2018 była, jak co roku, wynikiem
współdziałania
pracowników
komórek
merytorycznych
Urzędu
Miejskiego
oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
które zostały zaproszone do zgłaszania opinii, uwag i propozycji do projektu Programu.
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
przebiegały w sposób następujący:
 konsultacje przeprowadzono w dniach od 17 do 30 października 2017r.
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 198/2017 z dnia
16 października 2017r.,
 po przygotowaniu projektu Programu, projekt uchwały i zaproszenie do udziału
w konsultacjach zamieszczono w BIP-ie i w miejskim serwisie internetowym
www.strzelceopolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, ponadto
wysłano drogą elektroniczną z prośbą o wskazanie własnych opinii, uwag
i propozycji dot. przedmiotowego Programu do organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie znajdujących się w gminnej
bazie NGO,
 w wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęła jedna prośba od organizacji
pozarządowej dot. zwiększenia w budżecie Gminy Strzelce Opolskie na rok 2018
środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,
 projekt Programu skierowano pod obrady Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich,
która na sesji w dniu 29 listopada 2017r. podjęła uchwałę Nr XL/320/2017
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018,
 Program był realizowany do dnia 31 grudnia 2018r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Burmistrz Strzelec Opolskich przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2019 roku
sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2018.
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1. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY W 2018 ROKU
Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku było udzielanie
im wsparcia finansowego z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na realizację przyjętych
w Programie zadań.
1.1. OTWARTE KONKURSY OFERT
(art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
W ramach otwartych konkursów ofert w poszczególnych obszarach współpracy zostały
wyłonione uprawnione podmioty, którym przyznano dotacje.
Tabela Nr 1:
Podstawowe informacje nt. przeprowadzonych otwartych konkursów ofert.

liczba ogłoszonych otwartych
na realizację zadań publicznych

ofert 6 konkursów, w tym:
 5 konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2017r.
 1 konkurs ogłoszony 19 grudnia 2017r.

konkursów

liczba unieważnionych otwartych konkursów ofert

0

liczba podmiotów, które złożyły oferty w otwartych
konkursach ofert

liczba
ofert

ofert

złożonych

w

otwartych

10

18 z tego:
 7 ofert nie spełniało wymogów formalnych
konkursów
 1 oferta nie była realizowana z powodu
rezygnacji oferenta
konkursach
liczba złożonych ofert
1
3
5

liczba umów zawartych na realizację
publicznych, w tym:
 wspieranie (dofinansowanie)
 powierzenie (finansowanie)

zadań

liczba podmiotów programu, które otrzymały dotacje
na realizację zadań publicznych

liczba podmiotów
7
2
1
10
10
0
8

 Złożone oferty konkursowe opiniowały komisje konkursowe składające się
z pracowników Urzędu Miejskiego. Do udziału w pracach komisji
konkursowych zapraszano również przedstawicieli organizacji pozarządowych,
jednak z tej możliwości nie skorzystała żadna organizacja (osoby wskazane
przez podmioty biorące udział w danym konkursie nie mogły być członkami
komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w tym konkursie).
 Wymagany wkład własny deklarowany przez podmioty biorące udział
w konkursach nie mógł być mniejszy niż 10% wartości proponowanych zadań
przedstawionych w ofertach konkursowych (środki finansowe, wkład osobowy,
wkład rzeczowy, itp.)
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 W zależności od specyfiki danego zadania oraz terminu realizacji i przyznanej
kwoty dofinansowania dotacje były przekazywane w pełnej wysokości
lub w transzach.
Tabela Nr 2:
Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych
otwartych konkursów ofert.
Nazwa organizacji
pozarządowej

Kwota dotacji
przekazana
(w zł)

Kwota dotacji
rozliczona
(w zł)

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Ochrona i promocja
zdrowia

Ochrona i promocja
zdrowia, w tym działalność
lecznicza

Caritas Diecezji Opolskiej
Opole

80.000,00

80.000,00

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
oraz pomoc społeczna

Droga do samodzielności

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „BARKA”
Strzelce Opolskie

50.000,00

50.000,00

Łączymy pokolenia –
tradycja, sztuka ludowa,
nauka i rekreacja

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Kadłub

9.140,00

9.005,00
zwrot: 135,00

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy Strzelce Opolskie

3.060,00

3.060,00

Działalność
na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw dziecka

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej
(organizowanie
imprez sportowych
i rekreacyjnych
na terenie Gminy)

Sensem życia – nasze
wspólne potrzeby
Organizacja wyjazdów
integracyjnorehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „OGNIK”
Strzelce Opolskie

17.000,00

17.000,00

Poznaję i doświadczam
siebie – aktywności
wielorakie
w oddziaływaniach
terapeutycznych
wobec osób
z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Szkoły Specjalnej
„ÓSEMKA” Strzelce Opolskie

13.000,00

13.000,00

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Kadłub

4.000,00

4.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

8.000,00

8.000,00

Kadłub zdrowo na
sportowo – Kadłubskie
Święto Aktywności
Sportowej

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Kadłub

3.000,00

3.000,00

Wiosenny staż aikido
w Strzelcach Opolskich

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Aikido „AIKIKAI POLSKA”
Opole

1.300,00

1.300,00

188.500,00

188.365,00
zwrot: 135,00

Zdrowy kręgosłup
kadłubskiego seniora
Organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych
na terenie Gminy
Strzelce Opolskie

RAZEM
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Wykres Nr 1:
Wysokość kwot przekazanych i rozliczonych
w poszczególnych obszarach zadaniowych.

1.2.

dotacji

w

ramach

otwartych

konkursów

ofert

OTWARTE KONKURSY OFERT NA PODSTAWIE WNIOSKÓW O REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH ZŁOŻONYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
(art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Tabela Nr 3:
Podstawowe informacje nt. przeprowadzonych otwartych konkursów ofert z inicjatywy organizacji
pozarządowych.

liczba ogłoszonych
zadań publicznych

otwartych konkursów ofert na realizację 1 konkurs ogłoszony 6 lutego 2018r.

liczba unieważnionych otwartych konkursów ofert
liczba podmiotów, które złożyły oferty w otwartych konkursach
ofert
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

0
1
1

liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, w tym:
 wspieranie (dofinansowanie)
 powierzenie (finansowanie)

1
1
0

liczba
podmiotów
programu, które
realizację zadań publicznych

1

otrzymały dotacje na
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Tabela Nr 4:
Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych
otwartych konkursów ofert z inicjatywy organizacji pozarządowych.
Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota dotacji
przekazana
(w zł)

Kwota dotacji
rozliczona
(w zł)

Uwagi

Uznano celowość
realizacji zadania,

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej
(Propagowanie
dalekowschodniej
sztuki walki aikido
poprzez udział
w szkoleniach
i obozach
na terenie
całego kraju)

Propagowanie
dalekowschodniej
sztuki walki aikido
poprzez udział
w szkoleniach
i obozach
na terenie
całego kraju

przeprowadzono
procedurę zgodnie
z art. 11 i 12 ustawy
o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Aikido „AIKIKAI POLSKA”

6.000,00

6.000,00

poinformowano
zainteresowaną
organizację o terminie
ogłoszenia otwartego
konkursu ofert,
oferent złożył ofertę
konkursową,
oferta została
wybrana do realizacji.

1.3.

TRYB POZAKONKURSOWY

1.3.1. WNIOSKI O REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ
(art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 0.
Liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie bezpośrednio
lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych (podmiotów Programu) dot. realizacji
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 0
1.3.2. ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z POMINIĘCIEM
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
(art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się o finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert – 8.
Liczba ofert złożonych przez podmioty programu
z pominięciem otwartych konkursów ofert – 11.

dot. realizacji zadań publicznych

Liczba ofert złożonych przez podmioty programu dot. realizacji zadań publicznych
z pominięciem otwartych konkursów ofert spełniających wymagania formalne – 8.
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Tabela Nr 5:
Zadania publiczne realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Działalność
na rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw
dziecka

Zagospodarowanie
czasu wolnego
mieszkańcom Gminy
Strzelce Opolskie
(dzieci, młodzież,
dorośli) w ramach
kampanii społecznej
„Postaw na rodzinę”

Działalność
na rzecz osób
w wieku
emerytalnym

Działalność
na rzecz osób
w wieku
emerytalnym
Działalność
na rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw
dziecka

Kwota dotacji
rozliczona
(w zł)

Stowarzyszenie Klub
Sportowy „PIAST”
Strzelce Opolskie

7.800,00

7.800,00

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Kadłub

3.000,00

3.000,00

Zdrowi, aktywni
i chłonni wiedzy

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy
Strzelce Opolskie

4.600,22

4.430,16
zwrot: 170,06

Strzeleckie Stowarzyszenie
Seniorów Strzelce Opolskie

2.000,00

2.000,00

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy
Strzelce Opolskie

1.370,00

1.370,00

Ludowy Klub Sportowy
„JEDNOŚĆ” Rozmierka

2.500,00

2.500,00

Organizacja
XIII mityngu
lekkoatletycznego

Uczniowski Klub Sportowy
„KUSY” Strzelce Opolskie

3.200,00

3.200,00

Organizacja XII
Ogólnopolskiego
Turnieju „Strzelca”
piłki siatkowej
młodzików i kadetów

Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

2.900,00

2.900,00

Zajęcia aquafitness

Strzeleckie Stowarzyszenie
Seniorów Strzelce Opolskie

-

-

Zajęcia aquafitness

Strzeleckie Stowarzyszenie
Seniorów Strzelce Opolskie

-

-

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Szkoły Specjalnej
„ÓSEMKA” Strzelce Opolskie

-

-

27.370,22

27.200,16
zwrot: 170,06

Zajęcia aquafitness –
gimnastyka w wodzie

XXII Turniej Piłkarski
im. Bena Długosza
w dniach
30.06-01.07.2018

Akademia pasji –
cykl edukacyjnokreatywnych
warsztatów rodzinnych

Uwagi
Uznano celowość
realizacji zadań,

RAZEM

1.4.

Kwota dotacji
przekazana
(w zł)

Kadłubski senior
aktywny w wodzie

Wiek nas nie ogranicza

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej
(organizowanie
imprez sportowych
i rekreacyjnych
na terenie Gminy)

Nazwa organizacji
pozarządowej

przeprowadzono
procedury zgodnie
z art. 19a ustawy
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie,
wobec braku uwag
do złożonych ofert
zawarto umowy
o wsparcie
realizacji zadań.

Oferty nie spełniły
wymogów
formalnych.

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Z ZAKRESU SPORT
(§ 7 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu)
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Tabela Nr 6:
Podstawowe informacje nt. przeprowadzonych naborów wniosków.

4 nabory, w tym:
 1 nabór ogłoszony 19 grudnia 2017r.
 1 nabór ogłoszony 28 lutego 2018r.
 1 nabór ogłoszony 5 lipca 2018r.
 1 nabór ogłoszony 3 sierpnia 2018r.

liczba ogłoszonych naborów wniosków

liczba unieważnionych naborów wniosków
liczba podmiotów, które złożyły wnioski
liczba wniosków złożonych w naborach wniosków

liczba umów zawartych na realizację
publicznych, w tym:
 wspieranie (dofinansowanie)
 powierzenie (finansowanie)

0
18
29
liczba złożonych wniosków
1
2
3

zadań

liczba podmiotów
8
9
1

29
29
0

liczba podmiotów programu, które otrzymały
dotacje na realizację zadań publicznych

18

Tabela Nr 7:
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć z zakresu sport przyznane
i rozliczone na podstawie przeprowadzonych naborów wniosków.
Rodzaj zadania
Koszykówka

Tytuł zadania
Propagowanie koszykówki
w Strzelcach Opolskich
Propagowanie siatkówki poprzez
szkolenia i udział w rozgrywkach,
turniejach i zawodach sportowych
na terenie całego kraju

Siatkówka

Propagowanie piłki siatkowej poprzez
szkolenia i udział w rozgrywkach,
turniejach i zawodach sportowych
na terenie całego kraju
Propagowanie piłki siatkowej poprzez
szkolenia i udział w rozgrywkach,
turniejach i zawodach sportowych
na terenie całego kraju

Brydż sportowy

Propagowanie brydża sportowego
poprzez szkolenia i udział w turniejach
na terenie całego kraju

Badminton

Propagowanie badmintona poprzez
szkolenia i udział w turniejach
i zawodach sportowych na terenie
całego kraju

Nazwa organizacji
pozarządowej
Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie
Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

Kwota dotacji
przekazana (w zł)

Kwota dotacji
rozliczona (w zł)

57.000,00

57.000,00

61.000,00

61.000,00

60.000,00

60.000,00

80.000,00

80.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

Stowarzyszenie ZAKSA –
Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie ZAKSA –
Strzelce Opolskie

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie
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Propagowanie sportów
dalekowschodnich
(judo i sumo)
Sporty
dalekowschodnie

Zajęcia sportowe taekwon-do
propagowanie dalekowschodniej
sztuki walki wśród dzieci
i młodzieży i dorosłych
Gminy Strzelce Opolskie
Organizacja zajęć sportowych oraz
udział dzieci i młodzieży
w zawodach sportowych
w dyscyplinie karate shotokan/WKF

Uczniowski Klub Sportowy
„SIÓDEMKA”
Strzelce Opolskie
Opolski Klub Taekwon-do
Opole

9.500,00

9.500,00

9.000,00

9.000,00

9.500,00

9.500,00

Ludowy Klub Sportowy
„ADAMIETZ” Kadłub

22.750,00

22.750,00

Ludowy Klub Sportowy
„ADAMIETZ” Kadłub

14.100,00

13.800,00
zwrot: 300,00

5.950,00

5.950,00

6.000,00

6.000,00

Klub Karate „NIDAN” Zawadzkie

Ludowy Klub Sportowy
„BŁĘKITNI” Rozmierz
Ludowy Klub Sportowy
„BŁĘKITNI” Rozmierz
Ludowy Klub Sportowy
Rożniątów
Ludowy Klub Sportowy „PLON”
Błotnica Strzelecka

6.100,00

6.100,00

23.050,00

23.050,00

Ludowy Klub Sportowy „PLON”
Błotnica Strzelecka

29.050,00

29.050,00

6.050,00

6.050,00

6.150,00

6.150,00

6.100,00

6.100,00

99.000,00

99.000,00

119.750,00

119.750,00

38.900,00

38.900,00

52.100,00

52.100,00

6.250,00

6.250,00

6.150,00

6.150,00

6.200,00

6.070,00
zwrot: 130,00

6.100,00

6.100,00

5.000,00

5.000,00

2.700,00

2.700,00

765.450,00

765.020,00
zwrot: 430,00

Ludowy Klub Sportowy
„CZARNI” Kalinów-Kalinowice

Piłka nożna

Umożliwienie mieszkańcom
Gminy Strzelce Opolskie
udziału w zorganizowanych
rozgrywkach piłki nożnej

Ludowy Klub Sportowy
„CZARNI” Kalinów-Kalinowice
Ludowy Klub Sportowy
„ORZEŁ” Mokre Łany
Stowarzyszenie Klub Sportowy
„PIAST” Strzelce Opolskie
Stowarzyszenie Klub Sportowy
„PIAST” Strzelce Opolskie
Ludowy Klub Sportowy
„JEDNOŚĆ” Rozmierka
Ludowy Klub Sportowy
„JEDNOŚĆ” Rozmierka
Ludowy Klub Sportowy
„TĘCZA” Szymiszów
Ludowy Klub Sportowy
„TĘCZA” Szymiszów
Ludowy Klub Sportowy
„RZEMIOSŁO” Dziewkowice

Sport motocyklowy

Start zawodników SM Panda Racing
w Mistrzostwach i Pucharze
Polski Enduro

Ludowy Klub Sportowy
„RZEMIOSŁO” Dziewkowice
Stowarzyszenie Motocyklowe
„PANDA RACING”
Strzelce Opolskie

Uczniowski Klub Sportowy
„KOMAR” Strzelce Opolskie
Lekkoatletyka

Propagowanie lekkoatletyki poprzez
szkolenia i udział w imprezach
sportowych organizowanych
przez inne ośrodki sportowe
na terenie całego kraju

RAZEM
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Wykres Nr 2:
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć z zakresu sport przyznane i rozliczone
na podstawie naborów wniosków.

1.5.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU SPORT
(§ 8 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu)

Tabela Nr 8:
Zadania publiczne realizowane na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
z zakresu sportu

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Kwota
dotacji
przekazana
(w zł)

Kwota
dotacji
rozliczona
(w zł)

Uwagi
Uznano celowość
realizacji zadania,

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej
(piłka nożna)

Organizacja
obozu
sportowego dla
dzieci i młodzieży
z terenu Gminy
Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie Klub
Sportowy „PIAST”
Strzelce Opolskie

10.000,00

10.000,00

przeprowadzono
procedurę zgodnie
z § 8 uchwały
Nr XL/307/2013
Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013r.
wobec braku uwag
do złożonego
wniosków zawarto
umowę o wsparcie
realizacji zadania.

RAZEM

10.000,00

10.000,00

strona 9/17

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

1.6.

ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
NA PODSTAWIE INNYCH USTAW

Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 1828 z późn. zm.)
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018 (Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017r.)
z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej
w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 103.800,00 zł Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowało 103.800,00 zł
(wysokość dotacji w każdym miesiącu roku była zależna od ilości uczestników
i pracowników CIS według stanu na koniec danego miesiąca).
Na podstawie Ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U z 2017r. poz. 823 z późn. zm.)
Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego Gmina Strzelce Opolskie przeznaczyła środki
finansowe w kwocie 4.937,90 zł.
FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY - PODSUMOWANIE
Wykres Nr 3:
Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
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Tabela Nr 9:
Środki finansowe przekazane w 2018 roku organizacjom pozarządowym w formie dotacji.

Podstawa przekazania dotacji
Otwarte konkursy ofert
art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarte konkursy ofert na podstawie wniosków
o realizację zadania publicznego

Kwota rozliczonych
dotacji w zł

Liczba
zawartych
umów

188.365,00

10

6.000,00

1

27.200,16

8

765.020,00

29

10.000,00

1

996.585,16
735,06

49
-

103.800,00

1

art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu
art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabory wniosków
§ 7 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Złożone wnioski
§ 8 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Rozliczono dotacje w kwocie:
Zwrot niewykorzystanych środków:
Dotacje przekazane na podstawie innych ustaw


Na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2016r. poz. 1828 z późn. zm.)

2.

NIEFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY W 2018 ROKU

1. Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych w sferze zadań
publicznych: dla liderów, członków oraz wolontariuszy tych organizacji.
Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego udzielali
pomocy organizacjom pozarządowym:
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - pomoc w zakresie
przygotowywania ofert konkursowych, prawidłowego rozliczania otrzymanych
dotacji, pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy
Strzelce Opolskie oraz Public Relations organizacji pozarządowych,
 Referat Sportu i Rekreacji - wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych,
 Biuro Prawne - poradnictwo prawne.
Ponadto w dniu 28 czerwca 2018r. w Urzędzie Miejskim zorganizowano nieodpłatne
szkolenie dla organizacji pozarządowych p.n. „Zasady ochrony danych osobowych
w świetle RODO".

strona 11/17

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

2. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym przy organizowaniu spotkań
otwartych z udziałem mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, m.in. poprzez
możliwość nieodpłatnego, doraźnego udostępniania stosownych pomieszczeń
Urzędu Miejskiego.
W roku 2018 organizacjom pozarządowym nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia
Urzędu Miejskiego w celu organizacji spotkań, szkoleń i konferencji
oraz wypożyczano im sprzęt do prezentacji multimedialnych (laptop, ekran
i projektor multimedialny).
Ponadto w sposób ciągły organizacjom pozarządowym udostępniano nieodpłatnie
w formie użyczenia pomieszczenia biurowe:
 przy ul. Krakowskiej 16 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej - 13 organizacji),
 przy ul. K. Stefana Wyszyńskiego 10 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej
- 1 organizacja).
3. Umożliwienie organizacjom pozarządowym dostępu do literatury dotyczącej
działalności III sektora zgromadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Literaturę dot. działalności organizacji pozarządowych zgromadzoną w Urzędzie
Miejskim udostępniano organizacjom pozarządowym:
 w biurze Nr 31 dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych
 w biurze Nr 32 dot. przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu.
4. Przekazywanie organizacjom pozarządowym
uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach.

informacji

o

możliwościach

Informacje, o których mowa powyżej wysyłano pocztą elektroniczną do organizacji
pozarządowych, których dane kontaktowe znajdują się w bazie organizacji
pozarządowych prowadzonej przez Urząd Miejski. W przypadku krótkich terminów
zgłoszeniowych informowano organizacje telefonicznie.
5. Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publlicznych z innych źródeł
niż budżet Gminy Strzelce Opolskie.
Informacje, o których mowa powyżej wysyłano pocztą elektroniczną do organizacji
pozarządowych, których dane kontaktowe znajdują się w bazie organizacji
pozarządowych prowadzonej przez Urząd Miejski. W przypadku krótkich terminów
zgłoszeniowych informowano organizacje telefonicznie.
6. Udzielanie organizacjom pozarządowym rekomendacji.
W 2018 roku udzielono 1 rekomendacji.
7. Obejmowanie honorowym patronatem
przez organizacje pozarządowe.

działań

i

programów

realizowanych

Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych Honorowym
Patronatem Bumistrza Strzelec Opolskich – 23.
Tabela Nr 10:
Imprezy i przedsięwzięcia organizacji pozarządowych w roku 2018 pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Strzelec Opolskich.
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Lp.
1.
2.

Wnioskodawca
Uczniowski Klub Sportowy „KRONOS”
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku

Nazwa imprezy/przedsięwzięcia
Wojewódzka liga miast
Opolszczyzny
I strażacki turniej halowy piłki
nożnej MDP

Rodzaj imprezy/
przedsięwzięcia
sportowa
sportowa

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”

VI Turniej futsalu księży

sportowa

Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Edukacji Lokalnej

Zimowy mityng rekreacyjnosportowy dla par

sportowa

Strzeleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Edukacji Lokalnej

Zimowy wieczór na lodowisku
dla par

sportowa

Uczniowski Klub Sportowy

XII ogólnopolski turniej
Strzelca piłki siatkowej

sportowa

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Laury ziemi strzeleckiej

kulturalna

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”

XII mityng lekkoatletyczny

sportowa

PTTK „Kamienie Szlachetne”
Polski Związek Wędkarski koło
w Strzelcach Opolskich
Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie

II Rajd rowerowy dookoła
Opolszczyzny
Zawody wędkarskie
z okazji rocznicy uchwalenia
konstytucji 3 maja
Jubileusz 90-lecia OSP
w Szymiszowie

sportowa
sportowa
jubileusz

12.
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej

Jubileusz 120-lecia OSP w Suchej

jubileusz

Drużynowe zawody pływackie
dzieci 10-11 lat

sportowa

Mistrzostwa Opolszczyzny
w taekwon-do

sportowa

Mini mundial przedszkolaków

sportowa

Jubileusz 20-lecia UTW

jubileusz

Festyn z okazji 60-lecia
istnienia Klubu

jubileusz

IV rajd rowerowy

sportowa

Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA”

Strzelecki weekend sumo

sportowa

20.

Liga Obrony Kraju Jednostka Terenowa
"HUZAR" Strzelce Opolskie

Zawody sportowo-obronne

sportowa

21.

Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie

Sobota z ZAKSĄ

sportowa

Międzynarodowy halowy turniej
piłki nożnej z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości

sportowa

Konkurs kolęd w języku
niemieckim „Es Weihnachtet”

kulturalna

13.
14.

Uczniowski Klub Sportowy „KRONOS”
Opolski Klub Taekwon-do

15.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST”

16.

Uniwersytet III Wieku

17.

Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Kalinów
Kalinowice

18.
19.

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

22.
Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST”
23.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim
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8. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu
ich dobrego wizerunku, w tym w szczególności w miejskim serwisie internetowym
www.strzelceopolskie.pl.
W roku 2018 informacje dot. działalności funkcjonujących na terenie Gminy
Strzelce Opolskie organizacji pozarządowych zamieszczano na stronie www
miejskiego serwisu internetowego www.strzelceopolskie.pl w zakładkach
„organizacje pozarządowe” i „komunikaty”.
9. Wspieranie akcji promujących przekazywanie lokalnym organizacjom pożytku
publicznego 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2018 roku:
 W bazie organizacji pozarządowych dostępnej w miejskim serwisie internetowym
www.strzelceopolskie.pl zaznaczono, które organizacje pozarządowe posiadają
status organizacji pożytku publicznego.
 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
zamieszczono w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl.
10. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu kontaktów
z mediami.
W roku 2018 organizacje pozarządowe mogły nieodpłatnie zamieszczać
informacje nt. prowadzonej działalności w „Informatorze Strzeleckim”.
11. Inne – konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych podmiotów.
Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dot. działalności statutowej tych podmiotów – 4.
1. w dniach od 30 sierpnia do 14 września 2018r.:
konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
dot. Uchwały Nr LII/432/2018 z dnia 17 października 2018r.
2. w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2018r.:
konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
dot. Uchwały Nr LIII/438/2018 z dnia 14 listopada 2018r.
3. w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2018r.:
konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
dot. Uchwały Nr LIII/439/2018 z dnia 14 listopada 2018r.
4. w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2018r.:
konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości
dot. Uchwały Nr LIII/435/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

strona 14/17

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

3.

REALIZACJA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
Tabela Nr 11:
Realizacja priorytetowych zadań publicznych.

Rodzaj zadania

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

Realizator

Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej
„BARKA”

Działania (przykłady)
 zapewnienie potrzebującym tymczasowego
miejsca schronienia w domach „BARKA”,
wyżywienia, podstawowych lekarstw oraz
odzieży dostosowanej do warunków
atmosferycznych i indywidualnych potrzeb
 streetworking
 prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa dla
osób bezdomnych (spotkania z pracownikiem
socjalnym, prawnikiem, psychologiem)
 spotkania integracyjne i imprezy kulturalne

 warsztaty prorodzinne mające na celu integrację
działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw dziecka

organizacje pozarządowe
(wykaz w tabeli Nr 2 str. 3)






międzypokoleniową
festyny rodzinne i pikniki (kulturalne i sportowe)
rodzinne wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne
spływy kajakowe
rajdy rowerowe

 usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze
ochrona i promocja
zdrowia

Caritas
Diecezji Opolskiej
Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej
„BARKA”

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym

działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

działalność na rzecz
dzieci, w tym
wypoczynek dzieci
i młodzieży

organizacje sportowe
(wykaz w tabeli Nr 2 str. 3,
tabeli Nr 4 str. 5,
tabeli Nr 5 str. 6,
tabelach Nr 7 i Nr 8 str. 7-9)
organizacje pozarządowe
(wykaz w tabeli Nr 2 str. 3
i tabeli Nr 5 str. 6)

organizacje pozarządowe
(wykaz w tabeli Nr 2 str. 3,
tabeli Nr 4 str. 5,
tabeli Nr 5 str. 6,
tabelach Nr 7 i Nr 8 str. 7-9)

i rehabilitacyjne skierowane do osób chorych
i starszych
 wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji domowej
 edukacja z zakresu ochrony zdrowia dla
chorych i ich rodzin

 programy edukacyjne i terapeutyczne dla osób
uzależnionych i ich rodzin
 mitingi dla osób uzależnionych
 doradztwo prawne dla osób doznających
przemocy w rodzinie
 zajęcia sportowe, o których mowa w priorytecie
„wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”






warsztaty integracji międzypokoleniowej
spotkania informacyjno-doradcze dla seniorów
wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne
zajęcia na basenie

 obozy sportowe
 warsztaty prorodzinne mające na celu integrację





międzypokoleniową
festyny i pikniki (kulturalne i sportowe)
wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne
spływy kajakowe
rajdy rowerowe
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 treningi w zakresie różnych dyscyplin sportu
wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

działalność
na rzecz osób
niepełnosprawnych

organizacje sportowe
(wykaz w tabeli Nr 2 str. 3,
tabeli Nr 4 str. 5,
tabeli Nr 5 str. 6,
tabelach Nr 7 i Nr 8 str. 7-9)
Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
„OGNIK”
Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Szkoły
Specjalnej „ÓSEMKA”

promocja zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej
osób pozostających
bez pracy
i zagrożonych
zwolnieniem z pracy

działalność na rzecz
mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka
regionalnego

Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości
Społecznej
Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej
„BARKA”
Stowarzyszenie Romów
„JEDNOŚĆ”

w różnych kategoriach wiekowych w ramach gier
zespołowych i dyscyplin indywidualnych
 zorganizowane rozgrywki sportowe
 obozy i zajęcia sportowe
 imprezy sportowe i rekreacyjne (festyny, rajdy
turnieje)

 poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień
osób niepełnosprawnych

 organizacja wyjazdów rehabilitacyjno-

integracyjnych dla osób niepełnosprawnych

 imprezy kulturalne

 działalność Centrum Integracji Społecznej







warsztat krawiecki
warsztat ogrodniczy
warsztat stolarski
warsztat pielęgnacji terenów zielonych
warsztat gospodarczy
 doradztwo i pośrednictwo pracy

 imprezy kulturalne

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
Na Śląsku Opolskim

PODSUMOWANIE
W 2018 roku:
 Gmina udzielała organizacjom pozarządowym kompleksowego wsparcia
zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej stwarzając im warunki
do wykonywania działań i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
 Dotacje przekazywano organizacjom pozarządowym w formie wspierania
realizacji zadań (dofinansowanie), nie było zadań całkowicie finansowanych
(powierzenie).
 Nie zawierano wieloletnich umów dotacyjnych.
 Organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne w ramach
10 priorytetów współpracy:
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
 ochrona i promocja zdrowia
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego.
 W realizacji Programu współpracy udział wzięło ponad 40 podmiotów.
 Realizowane przez podmioty III sektora zadania publiczne dofinansowane
z budżetu Gminy były adresowane do różnych grup społecznych, odpowiadały
na faktyczne potrzeby i problemy społeczności lokalnej, przyczyniły się
do poprawy jakości życia mieszkańców.
Sporządziła: Magdalena Gałka
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