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 2013”

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 2013 został przyjęty przez
Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwałą Nr XXVIII/206/12 z dnia 28 listopada
2012r.
Uchwała określająca treść Programu na rok 2013 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 2013
przebiegały w sposób następujący:
− konsultacje przeprowadzono w dniach od 5 listopada 2012r. do 16 listopada
2012r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 255.2012
dnia 5 listopada 2012r.,
− 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,
− pisemną informację zwrotną przekazała 1 organizacja,
− w dniu 16 listopada 2012r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
zorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych, podczas którego
omówiono założenia projektu Programu na rok 2013 i ustalono jego ostateczne
brzmienie jako propozycję załącznika do projektu uchwały Rady Miejskiej.
W spotkaniu udział wzięło 7 przedstawicieli 5 organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie,
− projekt Programu skierowano pod obrady Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich,
która na sesji w dniu 28 listopada 2012r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/206/12,
− Program był realizowany do dnia 31 grudnia 2013r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Burmistrz Strzelec Opolskich przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 30 kwietnia 2014 roku
sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2013.
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FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU
Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku było udzielanie
im wsparcia finansowego z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na realizację przyjętych
w Programie zadań.
1.1. OTWARTE KONKURSY OFERT
(art. 12 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.
9 konkursów, w tym:
liczba ogłoszonych otwartych konkursów − 2 konkursy ogłoszone 5 grudnia 2012r.
ofert na realizację zadań publicznych
− 4 konkursy ogłoszone 6 grudnia 2012r.
− 3 konkursy ogłoszone 14 stycznia 2013r.
liczba unieważnionych otwartych konkursów
3 konkursy z powodu braku ofert
ofert
liczba
podmiotów, które
złożyły
oferty
17
w otwartych konkursach ofert
31
z tego 4 nie spełniały wymogów formalnych
konkursów
liczba
ofert
złożonych
konkursach ofert

w

otwartych

liczba umów zawartych na realizację zadań
publicznych, w tym:
• wspieranie (dofinansowanie)
• powierzenie (finansowanie)
liczba podmiotów programu, które otrzymały
dotacje na realizację zadań publicznych

liczba złożonych ofert
4
3
2
1
27

liczba podmiotów
1
2
7
7

27
0
17

• 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, wolontariat, itp.)
strona 2/12

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 2013”

• W zależności od specyfiki danego zadania oraz terminu realizacji i przyznanej
kwoty dofinansowania dotacje były przekazywane jednorazowo lub w transzach.
Tabela Nr 2:
Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane i rozliczone na podstawie
przeprowadzonych otwartych konkursów ofert.
Termin
realizacji
zadania

Kwota dotacji
przekazana
(w zł)

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

Szczegóły w tabeli Nr 3 na stronie Nr 5 sprawozdania

566.600,00

Promocja i ochrona
i zdrowia

Caritas Diecezji Opolskiej
Opole

od 10.01.2013
do 15.12.2013

80.000,00

80.000,00

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
„Barka”
Strzelce Opolskie

od 06.02.2013
do 15.12.2013

45.000,00

45.000,00

21.720,00

21.720,00

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
oraz pomoc społeczna
Działalność
na rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw dziecka

Nazwa organizacji pozarządowej

Szczegóły w tabeli Nr 4 na stronie Nr 6 sprawozdania

Kwota dotacji
rozliczona
(w zł)
558.296,23
(zwrot: 8.303,77)

Wykres Nr 1:
Wysokość kwot przekazanych i rozliczonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert
w poszczególnych obszarach zadaniowych.
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Tabela Nr 3:
Dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
przyznane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert.
Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Termin realizacji
zadania

Kwota dotacji
przekazana (w zł)

Kwota dotacji
rozliczona (w zł)

Propagowanie
koszykówki

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

od 02.01.2013
do 15.12.2013

46.000,00

46.000,00

Propagowanie
siatkówki

Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

od 02.01.2013
do 15.12.2013

39.000,00

39.000,00

Propagowanie
brydża
sportowego
Propagowanie
badmintona

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

od 02.01.2013
do 15.12.2013

2.000,00

2.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

od 02.01.2013
do 15.12.2013

7.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

9.000,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido
„Aikikai Polska” Opole
Propagowanie
sportów
dalekowschodnich

Organizowanie
imprez
sportowych
i rekreacyjnych
na terenie Gminy

Umożliwienie
mieszkańcom
Gminy udziału
w
zorganizowanych
rozgrywkach
piłki nożnej

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

od 02.01.2013
do 15.12.2013

Klub Karate „Nidan”
Zawadzkie

od 01.02.2013
do 15.12.2013

7.000,00

7.000,00

Ludowy Klub Sportowy „Jedność”
Rozmierka
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast”
Strzelce Opolskie

od 24.06.2013
do 20.07.2013

1.800,00

1.800,00

od 15.05.2013
do 30.06.2013

2.500,00

2.500,00

Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe”
Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie
Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie
Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji Lokalnej
Strzelce Opolskie

od 02.01.2013
do 15.12.2013

6.500,00

6.500,00

od 01.03.2013
do 28.06.2013

3.500,00

3.500,00

od 02.01.2013
do 15.12.2013

2.500,00

2.500,00

Międzyszkolny Klub Sportowy
Strzelce Opolskie
Opolski Klub Taekwon-do
Opole

od 02.01.2013
do 15.12.2013

7.000,00

7.000,00

od 25.04.2013
do 20.05.2013

3.500,00

3.500,00

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”
Strzelce Opolskie

od 01.03.2013
do 15.04.2013

1.600,00

1.600,00

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”
Strzelce Opolskie

od 15.02.2013
do 15.04.2013

1.000,00

1.000,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Kadłub Kadłub

od 01.04.2013
do 30.06.2013

1.600,00

1.600,00

19.000,00

19.000,00

53.000,00

53.000,00

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza”
Szymiszów
Ludowy Klub Sportowy „Jedność”
Rozmierka
Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe”
Strzelce Opolskie
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast”
Strzelce Opolskie

od 02.01.2013
do 15.12.2013

192.100,00
147.000,00

183.796,23
(zwrot: 8.303,77)

147.000,00
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Wykres Nr 2:
Dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
przyznane i rozliczone na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert.

Tabela Nr 4:
Dotacje dla organizacji pozarządowych na działania na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka przyznane i rozliczone
na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert.

Nazwa zadania

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

1.2.

Nazwa organizacji pozarządowej

Termin
realizacji
zadania

Kwota dotacji
przekazana
(w zł)

Kwota dotacji
rozliczona
(w zł)

Stowarzyszenie Klub Sportowy „PIAST”
Strzelce Opolskie

od 01.03.2013
do 30.11.2013

10.220,00

10.220,00

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
Kadłub

od 06.02.2013
do 15.10.2013

6.200,00

6.200,00

od 01.03.2013
do 30.11.2013

1.500,00

1.500,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„JÓZEF” Opole

od 15.07.2013
do 30.08.2013

3.800,00

3.800,00

TRYB POZAKONKURSOWY

1.2.1 WNIOSKI O REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZŁOŻONE Z WŁASNEJ
INICJATYWY PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
(art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Liczba wniosków o realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje
pozarządowe (podmioty Programu) z własnej inicjatywy - 0.
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1.2.2 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 – 4.
Liczba wniosków złożonych przez podmioty programu dot. realizacji zadań publicznych
z pominięciem otwartych konkursów ofert – 5.
Tabela Nr 5:
Zadania publiczne realizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nazwa zadania
Stawiamy na rodzinę –
program w zakresie
organizacji czasu
wolnego dzieci
i młodzieży, integracji
międzypokoleniowej
i promocji zdrowego
i aktywnego trybu życia

Organizacja turnieju
siatkarskiego

Organizacja obozu
przygotowawczego
do rozgrywek II ligi

Nazwa organizacji
pozarządowej

Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „JÓZEF”
Opole

Termin
realizacji
zadania

od 24.01.2013
do 15.02.2013

Kwota dotacji
przekazana
(w zł)

Kwota dotacji
rozliczona
(w zł)

Uwagi

6.000,00
(wspieranie)
6.000,00
uznano celowość
realizacji zadań,

Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie

od 19.04.2013
do 20.05.2013

3.400,00
(wspieranie)

3.400,00

od 25.09.2013
do 05.10.2013

10.000,00
(wspieranie)

10.000,00

Organizacja zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży

Stowarzyszenie Klub Sportowy
„PIAST”
Strzelce Opolskie

od 21.10.2013
do 21.12.2013

6.000,00
(wspieranie)

6.000,00

Integracja
międzypokoleniowa –
organizacja zajęć
integracyjnorehabilitacyjnych
dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Szkoły Specjalnej
"Ósemka"
Strzelce Opolskie

od 10.11.2013
do 27.12.2013

2.250,00
(wspieranie)

2.249,99

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.

1.2.3 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.
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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.
1.2.4 DOTACJE PRZYZNANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
NA PODSTAWIE INNYCH USTAW
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013 (Uchwała Nr XXVIII/204/12 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012r.)
z budżetu Gminy dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej
w Strzelcach Opolskich – z przyznanej dotacji w kwocie 100.500,00 zł Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej wydatkowało 95.310,00 zł
(wysokość dotacji w każdym miesiącu roku była zależna od ilości uczestników
i pracowników CIS według stanu na koniec danego miesiąca).
Na podstawie art. 90 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
W roku 2013 środki finansowe otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko.
Z dotacji przyznanej na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Grodzisku w kwocie 706.450,00 zł Stowarzyszenie wydatkowało 706.443,24 zł
(wysokość dotacji w każdym miesiącu roku była zależna od ilości uczniów w szkole).
1.2.5 PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORGANIZACJOM
POZARZĄDOWYM W INNEJ FORMIE - POŻYCZKA
Na podstawie umowy pożyczki z dnia 29 kwietnia 2013r. na mocy uchwały
Nr XXXIII/250/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013r.
udzielono Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko pożyczki w kwocie 210.000,00 zł
na finansową obsługę inwestycji na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Strzelce Opolskie służącej realizacji zadań oświatowych. Spłata pożyczki wraz
z odsetkami przewidziana jest do dnia 30 listopada 2015r.
2. NIEFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU
1. Współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych
w sferze zadań publicznych dla liderów, członków oraz wolontariuszy tych organizacji.
W dniu 16 listopada 2013r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
zorganizowano dla organizacji pozarządowych spotkanie dot. konsultacji programu
współpracy na rok 2014, podczas którego zaprezentowano organizacjom informacje
dot. konkursów, których termin składania wniosków upływał w IV kwartale 2013 roku
oraz omówiono możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu gminy
Strzelce Opolskie na rok 2014.
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.
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• Referat Sportu i Rekreacji - wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych.
• Biuro Prawne - poradnictwo prawne
(specjalny dyżur w piątki od godz. 12.00 do godz. 14.00).
2. Współorganizowanie obchodów ważnych z punktu widzenia działalności
organizacji pozarządowych dni w roku (np. Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych,
Osób Niepełnosprawnych, Wolontariatu, itp.) oraz organizacja Gminnego
Dnia Organizacji Pozarządowych.
W dniu 28 kwietnia 2013r. Fundacja DKMS Polska wspólnie z Gminą
Strzelce Opolskie zorganizowały Dzień Dawcy Szpiku w Strzelcach Opolskich.
Potencjalni dawcy szpiku mogli dokonać rejestracji w Strzeleckim Ośrodku Kultury
oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zarejestrowano 126
osób (zainteresowanie było większe ale przebyte choroby wykluczyły kilkunastu
kandydatów).
3. 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 2013 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 - 14 organizacji)
• przy Placu Żeromskiego 5 (budynek Referatu Sportu i Rekreacji - 1 organizacja)
4. 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 oraz czasopismo „Poradnik
Organizacji Non Profit” (miesięcznik)
• w biurze Nr 32
dot. przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz czasopismo
„Świat problemów” (miesięcznik).
5. 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 (według stanu na dzień 31 grudnia
2013r. do bazy zgłoszono 33 organizacje). W przypadku krótkich terminów
zgłoszeniowych informowano organizacje telefonicznie.
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6. 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 (według stanu na dzień 31 grudnia
2013r. do bazy zgłoszono 33 organizacje). W przypadku krótkich terminów
zgłoszeniowych informowano organizacje telefonicznie.
7. Opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji
publicznej.
W 2013 roku nie opiniowano wniosków organizacji pozarządowych o dotacje
do innych instytucji lub organów administracji publicznej.
8. Udzielanie organizacjom pozarządowym rekomendacji.
W 2013 roku udzielono 3 rekomendacje.
9. Obejmowanie honorowym patronatem
przez organizacje pozarządowe.

działań

i

programów

realizowanych

Liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych Honorowym
Patronatem Bumistrza Strzelec Opolskich – 12.
Tabela Nr 6:
Imprezy i przedsięwzięcia organizacji pozarządowych w roku 2013 pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich.
lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wnioskodawca

nazwa

Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana
Uczniowski Klub Sportowy
Strzelce Opolskie
Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Warsztaty malarskie
„Rok wiary – krzyż – znak wiary”
VII Międzynarodowy Turniej
Strzelca Piłki Siatkowej Kadetów
II Olimpiada Pływacka
Laur Ziemi Strzeleckiej 2013
Otwarte Mistrzostwa
Strzelec Opolskich w Taekwon-do
VIII Miting LA
Zawody Wędkarskie z okazji
rocznicy Konstytucji 3 Maja
Akcja Poboru Krwi
piknik rodzinny
I Ogólnopolski Turniej Mini Piłki
Siatkowej Chłopców i Dziewcząt
XI Międzynarodowe Spotkania
Przyjaźni Strażackiej
Konkurs plastyczny promujący
ideę krwiodawstwa
Konkurs Pieśni
Bożonarodzeniowych
„Es Weihnachtet”

Opolski Klub Taekwon-do
Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”
Polski Związek Wędkarski
Koło Strzelce Opolskie
Troopers of Highways MC Poland
Uczniowski Klub Sportowy
Ochotnicza Straż Pożarna
w Rozmierzy
Strzelecki Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK „SALUS”
Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim

data

rodzaj
imprezy/przedsięwzięcia

17.03.2013

kulturalna

15-17.03.2013

sportowa

21.03.2013
20.04.2013

sportowa
promocyjna

27.04.2013

sportowa

30.04.2013

sportowa

03.05.2013

sportowa

18.05.2013

charytatywna

01.06.2013

sportowa

20-23.06.2013

promocyjna

23.11.2013

promocyjna

10-15.12.2013

kulturalna
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10. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu
ich dobrego wizerunku, w tym w szczególności w miejskim serwisie internetowym
www.strzelceopolskie.pl.
W roku 2013 informacje dot. działalności funkcjonujących na terenie Gminy
Strzelce Opolskie organizacji pozarządowych zamieszczano na stronie głównej
miejskiego serwisu internetowego www.strzelceopolskie.pl w zakładkach „aktualności”
i „komunikaty”.
Ponadto umożliwiono organizacjom pozarządowym prezentację działalności podczas
Strzeleckich Targów Wiosennych i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Skorzystała jedna
organizacja – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
prowadzące Centrum Integracji Społecznej.
11. Wspieranie akcji promujących przekazywanie lokalnym organizacjom pożytku
publicznego 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2013 roku:
• W bazie organizacji pozarządowych dostępnej w miejskim serwisie internetowym
www.strzelceopolskie.pl zaznaczono, które organizacje pozarządowe posiadają
status organizacji pożytku publicznego.
• Umożliwiono organizacjom pożytku publicznego uprawnionym do otrzymania
1% podatku nieodpłatną publikację informacji nt. „akcji 1%” w „Informatorze
Strzeleckim”.
• Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
zamieszczono w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl.
12. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu współpracy
międzynarodowej, w tym w szczególności z organizacjami pozarządowymi z miast
partnerskich.
W dniach od 22 maja do 3 czerwca 2013r. realizowany był projekt „Miasta partnerskie
Strzelce Opolskie i Soest – partnerstwo dla przyszłości” skierowany do społeczności
lokalnej Strzelec Opolskich i miast partnerskich. Miejscem realizacji projektu było
m.in. Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej gdzie uczestnicy projektu podczas
warsztatów krawieckich uczyli się szycia średniowiecznych strojów.
13. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu kontaktów
z mediami.
W roku 2013 organizacje pozarządowe mogły nieodpłatnie zamieszczać
informacje nt. prowadzonej działalności w „Informatorze Strzeleckim”.
14. 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 – 6.
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3. REALIZACJA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
Tabela Nr 7:
Realizacja priorytetowych zadań publicznych.
nazwa 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”
−
−

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

organizacje
pozarządowe
(wykaz w tabeli Nr 4 str. 5)

Caritas
Diecezji Opolskiej

promocja i ochrona
zdrowia

Strzelecki Klub
Honorowych Dawców
Krwi PCK „SALUS”
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Strzelce Opolskie

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fundacja DKMS Polska

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej
„Barka”

organizacje sportowe
(wykaz w tabeli Nr 3 str. 4)

działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Oddział Rejonowy
w Strzelcach Opolskich
organizacje
pozarządowe

działania (przykłady)
zapewnienie potrzebującym tymczasowego miejsca
schronienia w domach „BARKA”, wyżywienia,
podstawowych lekarstw oraz odzieży dostosowanej
do warunków atmosferycznych
i indywidualnych potrzeb
prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa dla osób
bezdomnych (spotkania z pracownikiem socjalnym,
prawnikiem, psychologiem)
warsztaty prorodzinne mające na celu integrację
międzypokoleniową (plastyczne, muzyczne, teatralne,
taneczne, sportowe, wikliniarskie, kulinarne, jazdy
konnej)
festyny rodzinne (kulturalne i sportowe)
spotkania integracyjne
rodzinne turnieje piłki nożnej i rajdy rowerowe
półkolonie
zajęcia na basenie
usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne
skierowane do osób chorych i starszych
edukacja z zakresu ochrony zdrowia dla chorych
i ich rodzin
spotkania dot. promocji zdrowego i aktywnego stylu
życia
promocja idei honorowego krwiodawstwa
(np. spotkania w szkołach, konkurs plastyczny)
promocja idei dawstwa szpiku
(spotkania w szkołach, Dzień Dawcy Szpiku)

− 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
kursy językowe i komputerowe
zajęcia aquafitness
kursy nauki pływania
spotkania informacyjno-doradcze dla seniorów
imprezy kulturalne i sportowe

−
−
−
−

półkolonie
imprezy kulturalne i sportowe
obozy sportowe
kursy nauki pływania

(wykaz w tabeli Nr 4 str. 5)

wypoczynek dzieci
i młodzieży

organizacje
pozarządowe
(wykaz w tabeli Nr 4 str. 5)
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wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

organizacje sportowe
(wykaz w tabeli Nr 3 str. 4)

Stowarzyszenie
„Strzeleckie rowery”

działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Oddział Rejonowy
w Strzelcach Opolskich

− treningi w zakresie różnych dyscyplin sportu
w różnych kategoriach wiekowych w ramach gier
zespołowych i dyscyplin indywidualnych
− zorganizowane rozgrywki sportowe
− obozy sportowe
− zajęcia sportowe
− imprezy sportowe i rekreacyjne (festyny, turnieje,
rajdy i wyścigi)
− poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób
niepełnosprawnych
− zajęcia aquafitness

(realizacja w ramach priorytetu
działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym)

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

ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości
Społecznej
Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej
„Barka”
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Stowarzyszenie
„Strzeleckie rowery”
Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami

− działalność Centrum Integracji Społecznej
− warsztat krawiecki
− warsztat rolno-spożywczy
− warsztat pracy w drewnie
− warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych
− warsztat szkółkarski
− doradztwo i pośrednictwo pracy
− promocja walorów przyrodniczych i turystycznych
ziemi strzeleckiej w ramach rajdów pieszych
i rowerowych
− edukacja w szkołach dot. ochrony zwierząt domowych
− opieka nad wolno żyjącymi kotami
− znajdowanie domów dla bezdomnych zwierząt
(psów i kotów)

PODSUMOWANIE
• W 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 2013 udział wzięło około 40 podmiotów.
• 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).
• Organizacje pozarządowe wykazywały dużą aktywność w zakresie zaspokajania
potrzeb społecznych mieszkańców Gminy i realizacji zadań publicznych.
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