
Tabela 1 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
Działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2016 

 
Nazwa Dotacja Cel działania Inne formy 

współpracy 
 
 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA  
 

 

 
"MUW" ( Młodzi Uczestnicy Wymian ) Czarnowąsy 
 

 
35 591,40 zł  

 
- Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji , oświaty i wychowania 
- popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży  
 

 
Bezpłatne 
udostępnianie sal 

 
 
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Animus  

 
 
 
46 324,00 zł 

 
- Wspieranie nowoczesnych form edukacji, 
- Organizowanie projektów edukacyjnych 
- organizacja i obsługa: szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów,    
imprez kulturalnych, sportowych, artystycznych, edukacyjnych, 
turystycznych i rekreacyjnych 
- Wspieranie akcji charytatywnych 

 
Bezpłatne 
udostępnianie sal 

„ Nasze Czarnowąsy” Czarnowąsy   
Nie dotowano 
 

 
- Upowszechnianie wolności i swobód obywatelskich  
- Działania wspierające rozwój demokracji lokalnej 

 

 
Bezpłatne 
udostępnianie sal 
 
 

„ Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw” Świerkle  
Nie dotowano 
 

- Opracowanie i wydanie publikacji monograficznej miejscowości     
   Świerkle 
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań     
   sprzyjających rozwojowi  społeczno-kulturalnemu  
- Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

    
 

„ Towarzystwo Rozwoju Kultury” Dobrzeń Wielki  
Nie dotowano 
 

 
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających rozwojowi kulturalnemu mieszkańców 

Bezpłatne 
udostępnianie sal 

„ Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu” Kup  
Nie dotowano 
 

 
Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w wieku przedszkolnym 
( dotacja obligatoryjna wynikająca z Ustawy o systemie oświaty ) 

403 577,93 zł 
 Dotacja udzielona  
w oparciu o Ustawę 
o systemie oświaty  
 



„ Odnowa i Rozwój Wsi” Chróścice  
Nie dotowano 
 

- Aktywizowanie mieszkańców wioski 
- Realizacja opracowanych planów w zakresie odnowy wybranych 
miejsc danej miejscowości 

Bezpłatne 
udostępnianie sal 

„ Stowarzyszenie Producentów Rolnych Ziemi Chróścickiej” 
Chróścice 
 

 

   
Nie dotowano 
 

 

-Obrona suwerenności i wzmocnienie prestiżu rolniczych 
związków, szczególnie w zakresie ich merytorycznej 
odpowiedzialności za rozwój poszczególnych branż, 
 - Współudział w kształtowaniu polityki rolnej, 

 

 
Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” 

 

5 192,66 zł 
 
- Organizacja integracyjnej imprezy ponad podziałami 
„Integracyjny Mikołaj w Dobrzeniu Wielkim” 
- Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej „Od jeziora do 
jeziora – Polska biega” II Gminne Zawody Międzypokoleniowe 

 

Stowarzyszenie Mażoretek Polskich 10 000,00 zł - Wydanie publikacji książkowej „Kronika wsi Chróścice”  

    
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  

 

OSP Dobrzeń Wielki 
OSP Dobrzeń Mały 
OSP Czarnowąsy 
OSP Chróścice 
OSP Kup 

 

 

 

- Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami                            
i instytucjami,  
- Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów i innych klęsk ( np. powódź ) 
- Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach obrony przed 
pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie 
przeciwpożarowej  
- Udział w obronie cywilnej  
- Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie 
kultury  i sportu  
- Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej   w oparciu o statut  
 

Finansowanie 
działalności             
na podstawie 
Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej  
 

 

CARITAS  

 
 
Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Dobrzeń Wielki 

 
210.000,00 zł 

 
Pielęgnacja osób starszych i chorych w domu zadanie realizowane 
na rzecz mieszkańców przez stację opieki 

 
 

 
110 000,00 zł 

 
Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza 
świadczona dla mieszkańców przez gabinet rehabilitacyjny 
 

 
 
 



Parafialny Zespół Caritas p.w. św. Jerzego Kup Nie dotowano 
 

 
- Formowanie duchowe i praktyczne wolontariuszy do pracy 
charytatywnej na rzecz mieszkańców 

 

Parafialny Zespół Caritas Chróścice Nie dotowano 
 

 
 

LUDOWE ZRZESZENIA KLUBÓW SPORTOWYCH I INNE  

*  ( Finansowanie działalności  na podstawie Ustawy o sporcie i Ustawy o finansach publicznych ) 
 

 

 

 

 

 

Gminne Zrzeszenie LZS 
 
150.000,00 zł 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu  
 
 

 
 
 

LZS „ Swornica” Czarnowąsy Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
- turniej im A.Janika 
 
 
 - festyn sportowo-rekreacyjny; 
 

313 300,00 zł * 
 

LZS „ Victoria” Chróścice Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
465 000,00 zł * 
 

LZS „ TOR” Dobrzeń Wielki Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 
– imprezy dla najmłodszych piłkarzy 

513 300,00 zł * 
 

LZS „ Grom” Świerkle Nie dotowano 
 

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

47 000,00 zł * 

LZS Kup  
Nie dotowano 
 

 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury 

fizycznej i sportu 

 
182 000,00 zł * 

LUKS „ Podium” Kup  
Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
  80 200,00 zł * 

Uczniowski Klub Footballsport Chróścice Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.   

Klub Karate KYOKUSHIN Opole 
 

 
31 000,00 zł  

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.  

 

 
 
 

 
Opolski Klub Taekwondo 

 

 
8 000,00 zł 

 

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu. 

 

 

 



 
 
 
 

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
 

 

 
Koło Gminne Dobrzeń Wielki 
Koło Miejscowe Dobrzeń Wielki 
Koło Miejscowe Dobrzeń Mały 
Koło Miejscowe Czarnowąsy 
Koło Miejscowe Chróścice 
Koło Miejscowe Kup 

 
 
Nie dotowano 
 

 
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań  sprzyjających    
  rozwojowi społeczno-kulturalnemu społeczności lokalnych 
- Ochrona języka oraz dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowej 

 
Bezpłatne 
udostępnianie sal 
 
 

 
Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku 
Opolskim –   Oddział Gminny 
 

 
Nie dotowano 
 

 
- Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,                  
  osób starszych, schorowanych, samotnych,                                               
- Wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie finansowe 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dobrzeń Wielki, 24.04.2017 
Opracowała: Zastępca Wójta – Irena Weber 


