
 

 

 

Gmina Dobrzeń Wielki 
Sesja Rady Gminy 26.04.2018 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 2017”.  

 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) 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 XXIV/186/2016 z dnia 24 listopada 2016 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 2017”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z wyżej wymienionymi 

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 2017 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności. Polegała ona na promowaniu 

przez samorząd gminny działalności organizacji w tworzeniu jej dobrego wizerunku, 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 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 dotyczyła roku 2017. 

Priorytetowe zadania programu w 2017 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, 

 rehabilitację leczniczą i społeczną, 

 usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu 

rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji, 

 wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym                            

i  zapewnienie kontaktów z otoczeniem, 

 organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych, 

 pomaganie osobom starszym, schorowanym w zakresie dobrego funkcjonowania w życiu 

codziennym, 



2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

 zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 2,5 lat 

 organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

 prowadzenie zajęć i realizacja programów dotyczących profilaktyki alkoholowej i narkomanii, 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

 promocję zdrowia i zachowań prozdrowotnych, głównie wśród dzieci i młodzieży, 

 realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

 organizowanie imprez kulturalnych, 

 upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy, 

 wspieranie działań promujących gminę, 

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych: 

 realizacja zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości 

narodowej, 

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

 zapewnienie uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach 

sportowych, 

 upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć  

w różnych dyscyplinach sportu, 

 wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych, 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 wspieranie imprez integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy, 

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi: 

 wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej, 

 budowanie społeczeństwa informacyjnego, 

 wspieranie działań w zakresie tworzenia stron internetowych wsi, jako platformy promocyjnej, 

informacyjnej i komunikacyjnej, 

9) promocję i organizację wolontariatu, 

10) aktywizację społeczną seniorów: 

 wspieranie ich działalności i aktywności, 

 poprawa jakości życia oraz integracja środowiska seniorów. 

 

Pozafinansowe formy współpracy 

Gmina Dobrzeń Wielki realizowała Program Współpracy w 2017 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 2017 rok 

zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 r. w wysokości 809 356,00 zł, a wykonano w kwocie       

749 356,00 zł,  w tym dotacje udzielone na podstawie:  

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

   -  ustawy o sporcie: 584 356,00 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. 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 2017 kontynuowano współpracę z Biurem Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola, 

poprzez które organizacje pozarządowe mają możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i czerpania                

z nich inspiracji. Członkowie prężnie działającej w Gminie Dobrzeń Wielki Rady Seniorów, uczestniczyli  

w szkoleniach wzbogacających wiedzę na temat możliwości podjęcia pracy przez seniorów, które były 

organizowane przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Dwóch członków Rady Seniorów zostało 

wybranych do Forum przy Urzędzie Marszałkowskim, którzy reprezentują seniorów w województwie 

opolskim.     

W roku 2017 kontynuowana była współpraca ze Stowarzyszeniem LGD Stobrawski Zielony Szlak  

z siedzibą w Pokoju, które zapraszało mieszkańców naszej gminy na różnego rodzaju spotkania 

organizowane przez Stowarzyszenie.  

Stale uaktualniana jest Gminna Baza Organizacji Pozarządowych, aktywnie działających na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki.  

Wszystkie dotowane organizacje  pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, złożyły szczegółowe sprawozdania i rozliczenia udzielonych dotacji, które są dostępne  

u Skarbnika Gminy.  

Tabela dołączona do niniejszego sprawozdania przedstawia współpracę finansową gminy Dobrzeń 

Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2017 r. 
 
Sporządziła: A. Pietrzyk 
Prezentowano na sesji Rady Gminy: 26.04.2018 r.



 


