
 

 

 
Gmina Dobrzeń Wielki 

Sesja Rady Gminy 20.05.2021 r. 
 
Sprawozdanie z realizacji „Programu 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 

za rok 2020”.  

 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

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

z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 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 XII/95/2019 z dnia 28 listopada 2019r. przyjęła 

„Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.”, określający kierunki 

oraz formy współdziałania samorządu z wymienionymi organizacjami. Projekt programu 

współpracy został skonsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy w terminie 13-20 listopada 2019r. poprzez zamieszczenie 

dnia 13.11.2019 r. projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy  

w Dobrzeniu Wielkim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu,  

a także przesłany dnia 13.11.2019r. pocztą elektroniczną przedstawicielom jednostek 

pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym. 

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pożytku publicznego działająca na 

terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020r. odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej konkurencji  

i jawności. Polegała ona na wspólnym określaniu potrzeb społecznych i sposobów ich 

zaspokajania, udzielaniu wsparcia finansowego w trybie otwartych konkursów 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, pomimo trwającej pandemii, nakierowane były w szczególności na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, a także prowadzenie działań na 

rzecz mieszkańców. 

Priorytetowe zadania programu w 2020 r. obejmowały: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób:  

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, 

samotnym, chorym, niepełnosprawnym (w przypadku kwarantanny pacjenta, 

pielęgniarki świadczyły usługi w postaci teleporad), 

 rehabilitacja lecznicza i społeczna (ze względu na pandemię usługi rehabilitacyjne 

wznowione były od maja 2020r.), 



 usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu 

rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji, 

 wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

organizowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin, 

 organizowanie on-line różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży  

z rodzin zagrożonych, 

 pomaganie osobom starszym, schorowanym w zakresie funkcjonowania w życiu 

codziennym, 

 wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

 dalszy rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej, 

 organizacja nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

 prowadzenie on-line zajęć i realizacja programów o charakterze profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii, 

 rozwój szkolnictwa zawodowego, 

 promocja i wsparcie działań zwiększających edukację obywatelską 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

 promowanie wśród społeczeństwa informacji dot. zapobieganiu Sars-CoV-2 oraz 

szczepień przeciwko wirusowi, 

 realizacja zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 r. 

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji: 

 upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy, 

 wspieranie działań promujących gminę, 

5) działalność w zakresie ochrony wielokulturowości: 

 realizacja zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości 

narodowej oraz śląskiej tradycji regionalnej, 

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

 upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzięki klubom sportowym Gminy Dobrzeń 

Wielki (zadania realizowane poprzez dostosowanie zajęć do warunków pandemii 

koronawirusa), 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w czasie 

pandemii, 

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi: 

 wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej, 

 wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych, 

9) aktywizację społeczną seniorów: 

 poprawa jakości życia seniorów. 

Pozafinansowe formy współpracy 

Gmina Dobrzeń Wielki realizowała Program Współpracy w 2020r. również poprzez 

stosowanie pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 

a) informacyjnej, poprzez: 

- 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: projektach, konkursach, szkoleniach, konferencjach, webinariach 

on-line,  



- przekazywanie aktualnych informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biura Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska 

b) organizacyjnej, poprzez: 

- udostępnianie sal wiejskich, lokali gminnych, boisk i sal sportowych wraz ze sprzętem 

audiowizualnym i nagłaśniającym oraz sportowym w celu prowadzenia działalności 

statutowej organizacji, 

- podpisanie umów najmu pomieszczeń mieszczących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Wysokość środków na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy na 

2020 rok zaplanowano w wysokości 580 000,00 zł a wykonano w kwocie 555 000,00 zł,   

w tym dotacje udzielone na podstawie:  

   -  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 165 000,00 zł       

   -  ustawy o sporcie: 390 000,00 zł. 

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych zgodnie z założeniami programu odbywało 

się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, które ogłaszane były 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. 

Tabela stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania przedstawia analizę finansową 

Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 r. 

 

W roku 2020 kontynuowana była współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 

Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim: 

 zaproszenie do konkursu na Facebook`u „Wymyśl pytania do naszej wielkiej gry!”, 

 zaproszenie na szkolenie online dotyczące realizacji i rozliczenia umów grantowych z 
naborów: 12/2019/G „Akcje edukacyjne i integracyjne” i 14/2019/G „Innowacyjne 
akcje edukacyjne i integracyjne”, 

 zaproszenie dla lokalnych producentów z obszaru LGD do współtworzenia kanału 
kulinarnego "Z natury Do kuchni" w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2020, 

 zaproszenie na spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów 
refleksyjnych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: A. Pietrzyk



 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2020 

 

 
Nazwa Dotacja Cel działania Inne formy 

współpracy 
 

 
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, STOWARZYSZENIA 

„Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu” Kup 

 
406 574,05 zł  
 
 

 
- opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w wieku przedszkolnym 
 

 dotacja udzielona   
w oparciu o ustawę  
o finansowaniu 
zadań oświatowych  

„Odnowa i Rozwój Wsi” Chróścice 
 
Nie dotowano 
 

- aktywizowanie mieszkańców wioski 
- realizacja opracowanych planów w zakresie odnowy wybranych 
miejsc danej miejscowości 

 

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” Dobrzeń Wielki 
 
Nie dotowano  
 

- organizacja integracyjnej imprezy ponad podziałami „Integracyjny 
Mikołaj w Dobrzeniu Wielkim” 
- organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej „Od jeziora do 
jeziora – Polska biega” - II Gminne Zawody Międzypokoleniowe 

bezpłatne 
udostępnianie sal 

„Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju Kultury  
i Sportu” Dobrzeń Wielki   

Nie dotowano 
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających rozwojowi kulturalnemu mieszkańców 

bezpłatne 
udostępnianie sal 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Potrzebującym „Żonkil” 
Dobrzeń Wielki 

Nie dotowano 

- realizacja programów wspierających niezawodowe i zawodowe 
rodziny zastępcze 
- rozwiązywanie problemów oraz wyrównywanie szans dzieci z 
rodzin wieloproblemowych i zastępczych 
- działalność związana z rozwojem przedsiębiorczości w tym w 
zakresie ekonomii społecznej 
- prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej 
- działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 

 

Stowarzyszenie Obrony Samorządności – „Na swoim” 
Dobrzeń Wielki 

Nie dotowano 

- zachowanie integralności, promowanie i rozwijanie: sołectw, 
dzielnic oraz gmin 
- pielęgnowanie i promowanie lokalnej kultury i tradycji 
- pogłębianie tożsamości lokalnej i regionalnej wśród mieszkańców 
regionu i innych regionów Polski 
- kształtowanie i rozwijanie wśród ludności aktywnej postawy 
obywatelskiej 
- integracja wszystkich zamieszkujących region bez względu na 
opcje narodowe czy etniczne 
- ochrona środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i 

 



duchowej przodków 
- upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich 
- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami 
- utrzymywanie kontaktów z osobami na emigracji w celu 
podtrzymywania więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi 
- promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, gmin, 
dzielnic czy sołectw 
- promowanie różnorodności językowej i etnicznej 
- wspomaganie osób wykluczonych społecznie 

 
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

OSP Dobrzeń Wielki – 40 180,45 zł 
OSP Dobrzeń Mały – 33 290,00 zł 
OSP Chróścice – 26 170,00 zł 
OSP Kup – 34 560,00 zł 

 
134 200,45 zł 

 

 

- 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  
 

 

OSP Dobrzeń Wielki 
 

 
106 040,00 zł 

 

 

- dotacja w ramach zleconego zadania publicznego „Rozwój 
infrastruktury sportowej kąpieliska BALATON w Dobrzeniu Wielkim 
w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji 
boiska do siatkówki plażowej wraz z nasadzeniami drzew”. 

 

OSP Dobrzeń Mały 
 

 
7 489,33 zł 

 

 

- dotacja w ramach uproszczonego zadania publicznego „Budowa 
przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym”. 

 

 
CARITAS 

 
Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Opieki Dobrzeń Wielki 

 
100 000,00 zł 

 
Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu 
- zadanie realizowane na rzecz mieszkańców przez stację opieki. 

 
 

 
50 000,00 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 Dobrzeń Wielki 

 
10 000,00 zł 

Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
poprzez realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”. 

 
 
 

LZS „Victoria” Chróścice 
169 045,80 zł * 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
 
 

LZS „TOR” Dobrzeń Wielki 169 045,80 zł * upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
 
 

LZS Kup 24 427,50 zł * upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu    

LUKS „Podium” Kup 27 480,90 zł * 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
   

ARI - Klub Karate KYOKUSHIN Dobrzeń Wielki 

 
5 000,00 zł  

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 
poprzez realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację  
i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”. 

 

 
Klub Przyjaciół Aikido Opole 

 
Nie dotowano   

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 

Akademia Karate Tradycyjnego Opole Nie dotowano   
 

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 

 
bezpłatne 
udostępnianie sal 
 



 

 
 
Dobrzeń Wielki, dnia 06.05.2021 r. 
Zebrała: A. Pietrzyk  

 


