
 

 

 
Gmina Dobrzeń Wielki 

Sesja Rady Gminy 20.05.2019 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 2018”.  

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) 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 XXXVIII/303/2017 z dnia 30 listopada 

2017r. przyjęła „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2018 rok”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu  

z wymienionymi organizacjami. Projekt programu współpracy został skonsultowany  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy  

w terminie 16-23 listopada 2017r. poprzez zamieszczenie dnia 16.11.2017 r. projektu 

aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także przesłany pocztą elektroniczną 

przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym. 

W konsultacjach wzięli udział: 

- przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LZS „TOR” Dobrzeń Wielki, 

- przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Samorządności – Na Swoim. 

W Formularzu konsultacji społecznych zostały przedstawione propozycje zmian do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, które ujęto w ww. Programie,  

a następnie przyjęto i uchwalono na sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2017 r.    

Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 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 2018. 

 

Priorytetowe zadania programu w 2018 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, w tym organizowanie pomocy, prowadzenie 

poradnictwa dla tych rodzin 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, 

 wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

 rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej, 

 organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

 prowadzenie zajęć i realizacja programów dotyczących profilaktyki alkoholowej 

i narkomanii, 

 rozwój szkolnictwa zawodowego 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

 promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

 realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 

2018 r. 

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

 organizowanie imprez kulturalnych, 

 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, 

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 Dobrzeń Wielki, 

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 cyfryzacji usług publicznych, 

 współpracę z innymi partnerami samorządowymi w kraju i za granicą  

w zakresie wymiany doświadczeń 

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 2018r. 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 

Miejskiego 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 2018 rok zaplanowano w projekcie budżetu na 2018r. w wysokości 690 000,00 zł 



a wykonano w kwocie 737 200,00 zł,  w tym dotacje udzielone na podstawie:  

   -  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 230 000,00 zł       

   -  ustawy o sporcie: 507 200,00 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 2018 kontynuowano współpracę z Biurem Organizacji Pozarządowych 

Urzędu Miasta Opola, poprzez które organizacje pozarządowe mają możliwość 

dzielenia się dobrymi praktykami i czerpania z nich inspiracji.  

W roku 2018 kontynuowana była współpraca ze Stowarzyszeniem LGD Stobrawski 

Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju, które organizowało dla rolników, mieszkańców 

Gminy Dobrzeń Wielki m. in. szkolenia z zakresu wykorzystywania środków unijnych.  

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 Kierownika Referatu Centrum Usług 

Wspólnych Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.  

Tabela stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania przedstawia analizę 

finansową Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: A. Pietrzyk



 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
Działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018 

 

 
Nazwa Dotacja Cel działania Inne formy 

współpracy 
 

 
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, STOWARZYSZENIA 

„Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu” Kup 
 
Nie dotowano 
 

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

470 302,12 zł  
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 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 

bezpłatne 
udostępnianie sal 

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent”  
 
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 „Patrz w Przyszłość” Dobrzeń Wielki Nie dotowano 
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza  
w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach 
edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych 

bezpłatne 
udostępnianie sal 

Stowarzyszenie „Borki – Aktywni Razem” Opole 10 000,00 zł 
- prowadzenie działań sprzyjających integracji społeczności 
lokalnej przez działania na rzecz dostępu do kultury oraz 
przypomnienia o istniejącej kulturze śląskiej 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

OSP Dobrzeń Wielki – 62 140,00 zł 
OSP Dobrzeń Mały – 40 810,00 zł 
OSP Chróścice – 47 460,00 zł 
OSP Kup – 35 150,00 zł 

 
185 560,00 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  
 

 

 
CARITAS 

 
Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Opieki Dobrzeń Wielki 

 
90 000,00 zł 

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

 
 

 
100 000,00 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 

 
30 000,00 zł upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
 
 

LZS „Victoria” Chróścice 
Nie dotowano 
 

upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
185 700,00 zł * 
 

LZS „TOR” Dobrzeń Wielki 
Nie dotowano 
 

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

228 000,00 zł * 
 

LZS Kup Nie dotowano upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu   60 000,00 zł * 

LUKS „Podium” Kup Nie dotowano 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 
  33 500,00 zł * 



Klub Karate KYOKUSHIN Opole 
 
Nie dotowano 

 
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu 

 

 
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 07.05.2019 r. 
Zebrała: A. Pietrzyk  

 


