
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 2017. 

 

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. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450)   oraz 

uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXIV/181/2016 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 2017.  

 

2.Środki finansowe. 

Zgodnie z § 10 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 2017 na jego realizację przeznaczono środki finansowe w wysokości nie 

mniejszej niż 100 000,00 zł. Na koniec roku 2017 w ramach realizacji Programu przekazano 

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 375 000,00  zł.    

 

3.Wspólpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych. 

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2017, przeprowadzono 3 otwarte konkursy 

ofert dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej i 

promocji i ochrony zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te zadania. Ponadto 2 

organizacje złożyły oferty z własnej inicjatywy, na które udzielono dotacji dotyczące:  

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz różnego rodzaju przedsięwzięć o 

charakterze społecznym, 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

 

3.Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2017: 

1) Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 9, 

2) Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 11, 



3) Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0, 

4) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 9, 

5) Wysokość kwot udzielonych dotacji: 

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację 

11 zadań publicznych z następujących dziedzin wskazanych w Programie współpracy 

jako priorytetowe:  

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) na kwotę 121 155,00 zł dotację przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe 

Zespoły Sportowe w Prószkowie na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w roku 2017”. 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 działania dotyczące piłki nożnej, skata sportowego oraz piłki 

siatkowej, w tym koszty transportu zawodników na zawody sportowe, opłat 

regulaminowych, składek członkowskich i ubezpieczeniowych, delegacji 

sędziowskich, opieki medycznej, zakupu niezbędnych materiałów potrzebnych 

podczas realizacji zadania takich jak napoje, paliwo oraz środki do utrzymania 

boisk, zakupu odzieży i sprzętu sportowego, koszty obsługi administracyjnej 

zadania oraz koszty drobnych napraw i remontów. 

b) na kwotę 5530,00 zł dotację przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji 

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

ramach zadania dofinansowano organizację i prowadzenie zajęć promujących 

aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy, którzy 

przekroczyli 45 rok życia. Zajęcia objęły gimnastykę, nordic walking, taniec w 

kręgu oraz organizację imprez rekreacyjnych .   

c) na kwotę 11 165,00 zł dotację przekazano Fundacji Tenis Prószków na zadanie pn. 

„Tenis – nauka i zabawa przez sport”. W ramach zadania dofinansowano koszty 

prowadzenia zajęć z tenisa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Prószków, w tym 

koszty szkolenia oraz zakupu sprzętu sportowego.  

d) na kwotę 8100,00 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 organizacji zajęć dla 

dzieci i młodzieży z zakresu wschodniej sztuki walki – taekwondo, w tym 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 przygotowania administracyjnego oraz technicznego 

trasy oraz zaplecza biegu, zabezpieczenia zawodów oraz przeprowadzenia 

kolejnego, ogólnodostępnego biegu crossowego „Wzgórzowa Trzynastka” 

odbywającego się jesienią na terenach Chrząszczyc i Górek. 

f) Na kwotę łączną 34 050,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu Miejski Klub 

Sportowy „Gwiazda” Prószków, z czego:  

− kwota 24 050,00 zł na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”. W ramach zadania dofinansowano 

działania z zakresu wspierania i popularyzacji piłki nożnej kobiet, w tym koszty 

szkolenia, opłat związanych z udziałem w rozgrywkach, transportu na zawody, 

opieki medycznej, ubezpieczenia zawodników oraz koszty administracyjne obsługi 

zadania, 

− kwota 10 000,00 zł na zadanie pn.: „Futsal z Gwiazdą”. W ramach zadania 

dofinansowano działalność sekcji futsalowej kobiet w Prószkowie, w tym koszty 

opieki medycznej, wynagrodzenia trenerów oraz zakupu niezbędnego sprzętu i 

materiałów.  

- z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia: 

a) na kwotę łączną 140 000,00 zł, dotację przekazano Caritas Diecezji Opolskiej z 

siedzibą w Opolu na 2 zadania 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 

zadań dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji Opieki Caritas 

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

ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy Prószków 

obejmujące czynności higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne oraz z 

zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Ponadto w ramach realizacji zadania gabinet 

rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy świadczył usługi ambulatoryjne obejmujące 

kinezyterapię, masaż leczniczy, zabiegi z zastosowaniem elektrolecznictwa, pola 

magnetycznego oraz światłolecznictwa.   



b) na kwotę 40 000,00 zł, dotację przekazano Stowarzyszeniu Opolskich Pielęgniarek 

Środowiskowych z siedzibą w Gogolinie na zadanie pn. „Ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna”. W ramach zadania świadczono usługi skierowane do mieszkańców gminy 

Prószków obejmujące świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, 

rehabilitacyjne, pielęgnacyjne oraz socjalno – bytowe.  

-  z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz różnego 

rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym: 

- na kwotę 5000,00 zł dotację przekazano Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców 

na Śląsku Opolskim, z siedzibą w Opolu na zadanie pn. „Poznajemy dawną historię Śląska”. 

W ramach zadania dofinansowano 2 wyjazdy krajoznawcze dla członków DFK Złotniki, 

Chrząszczyce, Folwark oraz Górki mające na celu podtrzymanie i rozwój tożsamości 

kulturowej mniejszości narodowej niemieckiej.  

 

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 oraz pomocy organizacjom pozarządowym w 

przedmiocie informowania o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i 

zagranicznych.  

 

 

Zastępca Burmistrza  

Anna Wójcik 


