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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gmin y Dobrze ń Wielki                   
z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust  
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ści po żytku publicznego                         
i o wolontariacie za rok 2012”  
 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki               
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy                                  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
poprzedni.  
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwałą NR XV / 144 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. przyjęła „Program 
współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2012”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt 
programu współpracy został skonsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
działających na terenie Gminy.  
Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2012 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności. Polega ona na promowaniu przez 
samorząd gminny działalności organizacji w tworzeniu jej dobrego wizerunku, udzielaniu wsparcia 
finansowego w trybie otwartego konkursu ofert, wspólnym konsultowaniu z organizacjami aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z wykorzystaniem 
zasady dialogu społecznego, bieżącej wymiany i przekazywaniu informacji, która odbywała się poprzez 
publikację na stronie internetowej Gminy oraz drogą elektroniczną. 
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności 
społecznej, prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu 
działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządów, a także zwiększenie udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  
Realizacja programu obejmowała rok 2012. 
 
Priorytetowe zadania programu w 2012 r. obejmowały: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób:  
a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, samotnym, chorym, 
niepełnosprawnym. 
b) rehabilitację leczniczą i społeczną 
c) usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego                   
i służącego do pielęgnacji 
d) wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym                            
i  zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 
a) zapewnienie opieki nad dziećmi 
b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

3) ochronę i promocję zdrowia: 
a) promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych, głównie wśród dzieci i młodzieży 
c) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012r. 
 
 



4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
organizowanie imprez kulturalnych 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych: 
realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowej 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
a)  zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach sportowych 
b)  zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek  
c)  szkoleniu młodzieży w tym zakresie 
d)  organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 
 
Pozafinansowe formy współpracy 
 
Gmina Dobrzeń Wielki realizowała Program Współpracy w 2012 roku również poprzez stosowanie 
pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 
a) informacyjnej, poprzez: 
- aktualizację interaktywnego serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Gminy, gdzie  
   podmioty Programu mogły zamieszczać informacje na temat realizowanych działań, 
- przyjmowanie wniosków budżetowych w zakresie zapotrzebowania na środki publiczne  
  uwzględniające potrzeby organizacji pozarządowych 
- informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, 
- przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy, 
- bieżące informowanie o: targach, szkoleniach, konferencjach, wykładach, spotkaniach …. ,  
- przekazywanie aktualnych informacji z Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu  
   Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych                
   w Opolu  
 
b) organizacyjnej, poprzez: 
- udostępnianie sal wiejskich, lokali gminnych, boisk i sal sportowych wraz ze sprzętem audiowizualnym 
  i nagłaśniającym oraz sportowym celem organizacji spotkań członków stowarzyszeń, i prowadzeniem   
  działalności statutowej organizacji, 
- podpisanie umów najmu pomieszczeń mieszczących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
- współorganizację spotkań, konferencji oraz imprez sportowych i kulturalnych,  odbywających się na    
  terenie Gminy Dobrzeń Wielki inicjowanych przez organizacje pozarządowe,  
- wystawianie rekomendacji działalności organizacji, celem pozyskiwania środków finansowych  
  pozabudżetowych, bądź udziału w innych konkursach, celem nagłośnienia działalności organizacji              
  i zdobywania wyróżnień. 
 
Wysokość środków na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy na 2012 rok 
zaplanowano w projekcie budżetu na 2012 r. w wysokości 1 763,100 zł. , a wykonano w kwocie 
1 957 939,85 zł.  
Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych zgodnie z założeniami programu odbywało 
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który ogłaszany był 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu gminy Dobrzeń Wielki oraz na tablicy ogłoszeń.          
W ogłoszeniu zawarte były informacje jakie dokumenty należało przedłożyć aby oferta spełniła wymogi               
i mogła być rozpatrywana przez komisję konkursową, termin składania ofert oraz tryb i kryteria 
stosowane przy wyborze ofert i przyznaniu dotacji. 
 Działania gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, są monitorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 
W roku 2012, dzięki inicjatywie Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola, nawiązano 
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w ramach Aglomeracji Opolskiej, gdzie 
organizacje mają możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i czerpania z nich inspiracji.  



W lipcu 2012, podjęta została intensywna  praca przy tworzeniu Gminnej Bazy Organizacji 
Pozarządowej, na potrzeby której opracowano ankietę zawierającą najistotniejsze informacje dotyczące 
organizacji. Przy wykorzystaniu zebranych ankiet zwrotnych, tworzony jest elektroniczny wykaz 
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.  
 
Wszystkie dotowane organizacje  pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego,  złożyły szczegółowe sprawozdania i rozliczenia udzielonych dotacji, sprawozdania  
dostępne u Skarbnika Gminy.  
Tabela 1. Współpraca finansowa gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r: 
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Sporządzono i przekazano Radnym Gminy:  29.04.2013 

 



 
Organizacje pozarz ądowe i inne podmioty prowadz ące działalno ść pożytku publicznego 

współpracujące z gminą Dobrzeń Wielki rok 2012 
 

Nazwa Dotacja  Cel działania  Inne formy 
współpracy 

 
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA 

 

 
 

 
 
"MUW" ( Młodzi Uczestnicy Wymian ) Czarnowąsy 

 
23.000 zł  

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

 
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 
 

- Turniej tenisa stołowego                                                                                            
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających rozwojowi  społeczno-kulturalnemu  
- Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

      1 000 zł                                  
( dofinansowanie      
      z GKRPA ) 

„ 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 ) 

      155.000 zł 
 Dotacja udzielona  
w oparciu o Ustawę 
o systemie oświaty  
 

„ Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 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, 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

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 zł 

 
Usługi świadczone dla mieszkańców przez stację opieki 

 
 

 
105.000 zł 

 
Usługi świadczone 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 

 
 
Gminne Zrzeszenie LZS 

 
90.000 zł 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu  
 
 

 
 
 

LZS „ Swornica” Czarnowąsy Nie dotowano  
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 

 

 
 
 
 
Finansowanie 
działalności             
na podstawie 
Ustawy o sporcie          
i Ustawy o 
finansach 
publicznych 
 
 

LZS „ Victoria” Chróścice Nie dotowano  
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
LZS „ TOR” Dobrzeń Wielki Nie dotowano  

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

LZS „ Grom” Świerkle Nie dotowano  
 

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

LZS Kup  
Nie dotowano 
 

 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury 
fizycznej i sportu 

LUKS „ Podium” Kup  
Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 

Uczniowski Klub Footballsport Chróścice Nie dotowano  
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.  

Klub Karate KYOKUSHIN Opole 
 

30.000 zł   
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.  

 

 
 
 

 
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 

 

 
 

 
 
Koło Gminne Dobrze ń Wielki 
Koło Miejscowe Dobrze ń Wielki 
Koło Miejscowe Dobrze ń Mały 
Koło Miejscowe Czarnow ąsy 
Koło Miejscowe Chró ścice 
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 

 

 
 
 
 



 


