
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność 

na terenie Gminy Prószków na rok 2015. 

 

 

1.Podstawa prawna. 

Niniejsze sprawozdanie sporządza się w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536)   oraz uchwałę 

Rady Miejskiej w Prószkowie nr XLV/369/2014 w sprawie uchwalenia  Programu współpracy 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 wolontariacie, prowadzącymi działalność na 

terenie Gminy Prószków na rok 2015.  

 

2.Środki finansowe. 

Na realizację Programu współpracy w roku 2015 przeznaczono środki finansowe z budżetu gminy 

Prószków, w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Na koniec roku 2015 w ramach realizacji 

Programu przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 

301189,09 zł.    

 

3.Wspólpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych. 

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2015, przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert 

dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej oraz promocji i ochrony 

zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te zadania.  

 

3.1.Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2015: 

1) Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 6 , 

2) Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 7, 

3) Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0, 

4) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 7, 



5) Wysokość kwot udzielonych dotacji. 

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację 7 zadań 

publicznych z następujących dziedzin wskazanych w Programie współpracy jako priorytetowe: 

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) na kwotę 7370,00 zł dotację przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji i 

Aktywności Ruchowej 50+ na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach 

zadania dofinansowano zajęcia dla mieszkańców gminy po 45 roku życia z zakresu 

gimnastyki, nordic walking, tańca w kręgu oraz orientalnego.  

b) na kwotę 10000,00 zł dotację przekazano Fundacji Tenis Prószków na zadanie pn. „Tenis 

zabawą dla każdego – prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w 

tenisa”. W ramach zadania dofinansowano koszty prowadzenia zajęć z tenisa dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Prószków. 

c) na kwotę 153 930,00 zł dotację przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Prószkowie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 

2015”. Środki zostały wykorzystane przez 5 zrzeszonych w GZ LZS klubów sportowych tj.: 

Polonia Prószków, LZS Przysiecz, Orzeł Źlinice, Ramsch Chrzowice oraz Iskra Zimnice 

Wielkie. W ramach zadania dofinansowano koszty transportu zawodników na zawody 

sportowe, opłat regulaminowych, składek członkowskich i ubezpieczeniowych, delegacji 

sędziowskich, zakupu materiałów potrzebnych podczas realizacji zadania takich jak paliwo 

oraz środki do utrzymania boisk,  zakupu odzieży i sprzętu sportowego, koszty obsługi 

administracyjnej zadania, koszty drobnych napraw i remontów. 

d) na kwotę 8700,00 zł dotację przekazano Opolskiemu Klubowi Taekwon – do na zadanie pn. 

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo – skuteczny program 

propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków”. W ramach 

zadania dofinansowano koszty wynagrodzenia szkoleniowców, zakupu sprzętu 

sportowego oraz transportu zawodników na zawody.  

e) Na kwotę 10000,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu Bieg Opolski na dofinansowanie 

kosztów realizacji ogólnodostępnego biegu crossowego „Wzgórzowa Trzynastka” 

odbywającego się na terenie Chrząszczyc i Górek.   

- z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia: 

a) na kwotę 110 000,00 zł, dotację przekazano Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu na 

zadanie pn. „Pomoc w sprawach medycznych , higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, 

ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w 



trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno-

higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego”. W ramach zadania dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji 

Opieki Caritas działającej na terenie gminy Prószków oraz koszty eksploatacyjne tej Stacji. W 

ramach zadania świadczono usługi higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne oraz 

z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy 

świadczył usługi ambulatoryjne w zakresie kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa, pola 

magnetycznego oraz światłolecznictwa.   

b) na kwotę 3989,09 zł, dotację przekazano Stowarzyszeniu Animatorów „Opolski Senior” na 

zadanie „Spotkania seniorów – Łączymy pokolenia”. W ramach zadania dofinansowano koszty 

realizacji animacyjnych zajęć międzypokoleniowych, w tym zajęcia ruchowe, spacery, nordic 

walking, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, organizacji wycieczek pieszych i rowerowych 

oraz koszty organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi.   

 

Podmioty realizujące powyższe zadania realizowały je zgodnie z zawartymi umowami. 

 

4. Współpraca pozafinansowa. 

Współpraca pozafinansowa polegała na konsultowaniu treści aktów normatywnych z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wzajemnym informowaniu się o kierunkach 

działalności, umożliwieniu przedmiotowym organizacjom uzyskania preferencyjnych zasad 

uzyskiwania lokali na działalność oraz pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie 

informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.  

 

 Burmistrz 
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