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WRPOWADZENIE  
 
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy 

określonych w art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. 
zm.), nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalania rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy 
oraz sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu, 
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz 
przestrzeganie standardów. Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 
jawności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy. 

Przedmiotem współpracy Gminy Krapkowice z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego była: realizacja zadań gminy określonych w ustawach, 
podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Krapkowice, 
tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb 
społecznych i sposobu ich zaspokajania.  

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz 
Krapkowic w terminie do 30 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie 
Miejskiej w Krapkowicach sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
poprzedni.  

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały  
Nr XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 761/2017 Burmistrza Krapkowic  
z dnia 11 października 2017 r. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego zgłaszania 
uwag i wniosków do  projektu programu współpracy na 2018 rok w terminie  
od 11 października 2017 r. do dnia 27 października 2017 r. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu  
i Turystyki  wpłynął 1 wypełniony formularz od organizacji pozarządowej: 
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- Stowarzyszenie „Tęczowa Szósteczka”. 
Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji. 
 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagę/ opinię 

Wskazany 
zapis  

w projekcie 

Treść uwagi/ opinii Informacja  
o ujęciu/odrzuceniu uwagi 

Stowarzyszenie 
„Tęczowa 

Szósteczka” 

 
 
 
- 

 
 
 

§6. 
Priorytetowe 

Obszary 
Zadań 

Publicznych 

Uwaga dotyczyła dodania obszaru: 
„działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw 
dziecka” (proponowana kwota 

minimum 5 000,00 zł) 
--- 

Kolejna uwaga dotyczyła 
zwiększenie środków finansowych 
w konkursach: „Nauka, edukacja, 
oświata i wychowanie” (do kwoty 

10 000,00 zł) „Ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego” (do 
kwoty 5 000,00 zł), „Działalność 
na rzecz kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego”  

(do kwoty 10 000,00 zł, a tryb 
przeprowadzenia konkursu  

art. 19a) 

Zmiany nie ujęto w programie. 
Istnieje możliwość złożenia oferty 
w wymienionym zakresie w trybie 

art. 19a.  
 
 

--- 
Nie uwzględniono 

proponowanych zmian. 
Kwoty zaplanowane  

w projekcie Programu współpracy 
są kwotami, które wynikają  

z dotychczasowych wieloletnich 
doświadczeń dotyczących 

zapotrzebowania  
w poszczególnych konkursach. 
Podmioty, które wcześniej nie 

uczestniczyły w otwartych 
konkursach ofert, mogą zgłosić 
ofertę na wykonanie zadanie 
publicznego w trybie art. 19a 

ustawy.  
 

Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła uchwałą nr XXXV/408/2017 z dnia  
16 listopada 2017 r. Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2018 rok. 

Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu 
konsultacji społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora samorządowego jak  
i pozarządowego. 

Program Współpracy na 2018 rok, określił formy w jakich Gmina Krapkowice 
podejmuje działania wspólnie z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym 
i pozafinansowym.  
 
WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

Współpraca finansowa odbywała się poprzez wpieranie realizacji zadań publicznych,  
na zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez wspieranie zadań 
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych odbywało się  
po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.  
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Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych były przeprowadzone przez 
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki Gminy Krapkowice.  
 
Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2018 roku obejmowała następujące obszary 
współpracy: 

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie (tryb poza konkursowy art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 
6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, 
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
10. turystyka i krajoznawstwo, 
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
12. promocja i organizacja wolontariatu (tryb poza konkursowy art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (tryb poza 

konkursowy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 
 

Burmistrz Krapkowic powołał Komisje konkursowe, których zadaniem było opiniowanie 
ofert organizacji pozarządowych. 

W ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krapkowic otwartych konkursów ofert  
na wspieranie realizacji zadań publicznych, do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 70 ofert 
realizacji zadań publicznych, z czego 28 oferty przekazano do uzupełnienia braków 
formalnych, zgodnie z pkt. IV.10 ogłoszenia. Do realizacji przyjęto 61 ofert.  

lp. Otwarty konkurs ofert  
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba 
podpisanych 

umów 

Liczba ofert, 
które nie 
otrzymały 

dofinansowania 
1. pomoc społeczna 1 1 0 
2. działalność na rzecz mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego 
2 1 1 

3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 1 1 0 

4. działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

12 10 2 

5. działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

11 11 0 
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6. wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

26 22 4 

7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

4 3 1 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami 

3 3 0 

9. turystyka i krajoznawstwo 6 5 1 
10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
4 4 0 

  suma 70 61 9 
Poszczególne Komisje konkursowe dokonały oceny złożonych ofert pod względem 

formalnym i merytorycznym, wypełniając do każdej oferty kartę oceny formalnej oraz kartę 
oceny merytorycznej. Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano 
Burmistrzowi Krapkowic, celem podjęcia decyzji o wysokości przyznanego wsparcia 
finansowego. Dokumentacja z postępowania konkursowego dostępna jest do wglądu  
w Wydziale Organizacyjny, Sportu i Turystyki. 
 
Poniżej tabela ofert, które nie otrzymały dofinasowania wraz uzasadnieniem komisji 
konkursowej: 

Zakres Nazwa podmiotu Tytuł zadania Uzasadnienie 
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Klub Sportowy „Otmęt”  
w Krapkowicach  

 
 
 

 
 

KS Otmęt Krapkowice - 
uczymy się języka! 

 
 
 
 

Oferta Klubu Sportowego 
„Otmęt” w Krapkowicach  

nie spełniła wymogów 
formalnych.  

Oferta została złożona przez 
podmiot nieuprawniony  
do udziału w konkursie. 
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Fundacja PROMENADA  

 

 

 

Aktywizacja i wsparcie 
dla osób w wieku 

emerytalnym 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. Brak zachowania 

progów finansowych. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Pomocy Społecznej 

"ANNA"  
w Krapkowicach 

 

 
 

 

Kuchenna gratka II 

 
 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. Brak zachowania 

progów finansowych. 
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Stowarzyszanie Akademia 
Sportowego Rozwoju 

Krapkowicki Aktywny 
Przedszkolak 2018 

Oferta dotyczy zajęć  
dla przedszkolaków, komisja 
uznała, że podobne zajęcia  

z powodzeniem już są oferowane 
w naszym mieście  

i postanowiła nie przyznać 
środków na powyższej zadanie. 

Stowarzyszenie 
Pogodnych Artystów 

"Stopa" 

Międzyszkolny Turniej 
Łucznictwa Tradycyjnego 

Krapkowic 

Zadanie publiczne, które zostało 
opisane w ofercie dotyczy 
międzyszkolnego turnieju 

łucznictwa tradycyjnego, komisja 
uznała, że oferta szkół  

dot. różnego rodzaju turniej  
jest wystarczająco bogata. 

Klub Sportowy „Otmęt”  
w Krapkowicach  

 

KS Otmęt Krapkowice - 
trening personalny! Komisja wspólnie uznała,  

że oferty są merytorycznie bardzo 
ubogie, poza tym przedstawione 

zadania powinny być realizowane  
w ramach dotacji otrzymanej  
na początku roku w otwartym 

konkursie projektów na realizację 
zadań z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Krapkowice  

w 2018 roku. 

Klub Sportowy „Otmęt”  
w Krapkowicach  

 
 
 
 
 

KS Otmęt Krapkowice - 
wynagrodzenie kadry 

szkoleniowej! 
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Klub Sportowy „Otmęt”  

w Krapkowicach  

 
KS Otmęt Krapkowice  

– żywa historia! 
 
 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych. 

Oferta została złożona przez 
podmiot nieuprawniony  
do udziału w konkursie. 
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Klub Sportowy „Otmęt”  
w Krapkowicach  

 

 

KS Otmęt Krapkowice – 
rowerem po Gminie 

Zadanie publiczne, które zostało 
opisane w ofercie dotyczyło 

wycieczki rowerowej  
po Gminie. Kalkulacja 

przewidywanych kosztów według 
komisji oceniającej była 

nieadekwatna do planowanych 
działań. 

 
W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę 
435 370,40 zł.  
 

Lp. Zakres otwartego konkursu ofert 

Kwota 
zaplanowana  

w budżecie Gminy 
Krapkowice 

(zł) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

(zł) 

Przyznana 
kwota dotacji 

(zł) 

1. pomoc społeczna 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

2. działalność na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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3. działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

5 000,00 2 400,00 2 400,00 

4. działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

22 000,00 56 825,40 
 

22 000,00 

5. wypoczynek dzieci i młodzieży 34 000,00 120 700,00 
 

34 000,00 

6. wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

52 000,00 174 254,00 
 

52 000,00 

7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

3 000,00 4 922,00 
 

3 000,00 

8. działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami 

25 000,00 39 683,00 
 

25 000,00 

9. turystyki i krajoznawstwa 25 000,00 43 214,00 
 

25 000,00 

10. działalności na rzecz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

6 000,00 16 017,00 
 

6 000,00 

  suma 222 000,00 508 015,00 219 400,00 

 
W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom  
219 400,00 zł. 

Zakres Nazwa podmiotu Tytuł zadania Kwota dotacji 
(zł) 
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Caritas Diecezji Opolskiej 

 
 
 
 

Organizowanie pomocy i opieki 
wśród osób starszych, 

schorowanych, 
niepełnosprawnych i 
pozbawionych opieki 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

30 000,00 
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Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim 

 
 

Propagowanie kultury 
mniejszości narodowej 

niemieckiej 

20 000,00 
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Polski Związek Niewidomych 

 
 

Spotkanie z okazji święta 
niewidomych- Biała Laska 

 
 
 

2 400,00 
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Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Oddziału Rejonowego 
Światowy Dzień Seniora 5 000,00 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Steblów 

Spotkanie seniorów wsi Steblów  
z okazji św. Mikołaja i Bożego 

Narodzenia 
4 400,00 

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 

,,Razem Lepiej" IV integracja 
seniorów z miejscowości 
Kórnica i Nowy Dwór 

1 300,00 

UNIWERSYTET III WIEKU Zakończenie roku UTW/2018 1 200,00 

UNIWERSYTET III WIEKU 
Spotkanie Opłatkowe Członków 

Uniwersytetu III Wieku 2018 1 400,00 

Stowarzyszenie Odnowy i 
Rozwoju 

Wsi Dąbrówka Górna 
Festiwal pierogów i krokietów. 1 400,00 

Salus Stowarzyszenie Promocji 
Zdrowia 

Piknik Rodzinny 1 150,00 

Polski Związek Działkowców Aktywny senior 1 250,00 
Stowarzyszenie Pogodnych 

Artystów "Stopa" "Miejscówka Seniora" - I edycja 1 000,00 

Stowarzyszenie Twórców i 
Artystów "Pasja" w Krapkowicach 

Warsztaty rękodzieła i udział w 
wydarzeniach kultury z Pasją. 3 900,00 
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Chorągiew Opolska ZHP Kolonia Zuchowa 2018 4 650,00 
Chorągiew Opolska ZHP Lato z harcerzami - Zlot 2018 4 650,00 

Stowarzyszenie Radical Culture Na tropie przygody-zaginione 
zawody 2 800,00 

Stowarzyszenie Odnowy i 
Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna Wędkowanie nad stawem 900,00 

Klub Sportowy "Gladiatores" 
Krapkowice 

 

Organizacja obozu sportowo - 
rekreacyjnego w Poznaniu 1 150,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
''Krap-Sport-Dance'' 

 

Warsztaty taneczne w ramach 
letniego obozu szkoleniowo-

wypoczynkowego  
w Litomyślu. 

 
 

2 350,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
''Krap-Sport-Dance'' 

VII Krapkowickie Zderzenia 
Taneczne 1 850,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
Spiders Krapkowice 

Organizacja obozu piłkarskiego 
-ZAKOPANE 2018 

 
3 950,00 

Klub Sportowy Unia Krapkowice 
Organizacja obozu sportowego 
KS UNIA KRAPKOWICE - 

ZAKOPANE 2018 
3 100,00 

Klub Sportowy PV Volley 
Krapkowice 

Wakacje z siatkówką- obóz 
sportowy 2018 5 300,00 

Klub Sportowy „Otmęt” 
w Krapkowicach 

 

KS Otmęt Krapkowice - obóz 
sportowy 3 300,00 
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Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego z siedzibą  

w Opolu 
- Koło Krapkowice Otmęt 

Wspieranie wędkarstwa jako 
najliczniejszego stowarzyszenia 
rekreacyjnego, ekologicznego  

i sportowego w Gminie 
Krapkowice. 

3 150,00 

Ludowy Zespół Sportowy 
Dąbrówka Górna 

Festyn sportowy wraz  
z turniejem piłki nożnej  

o Puchar Burmistrza Krapkowic 

1500,00 

Ludowy Zespół Sportowy 
Dąbrówka Górna 

Turniej siatkówki plażowej  
o Puchar Burmistrza Krapkowic 

1 320,00 

Ludowy Zespół Sportowy 
Dąbrówka Górna 

Otwarty mikołajkowy turniej 
tenisa stołowego o Puchar 

Burmistrza Krapkowic 

900,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
"CZWÓRKA" 

Tenis wcale nie jest trudny - 
rozwój fizyczny dzieci i 
młodzieży - półkolonia. 

1 150,00 

Stowarzyszenie Szachistów 
"Hetman Krapkowice" 

II Turniej Szachowy 1 650,00 

Klub Sportowy "Gladiatores" 
Krapkowice 

Organizacja VII 
OGÓLNOPOLSKIEGO 
TURNIEJU ADCC W 
KRAPKOWICACH 

3 750,00 

Stowarzyszenie Radical 
Culture 

Gra miejska- Zagadkowe 
Miasto. 

1 400,00 

Stowarzyszenie "Fair Play" XII edycja ligi futsalu TK 1 100,00 
Klub Karate - do 

SHOTOKAN 
Mój sport - karate olimpijskie. 4 600,00 

Krapkowickie 
Stowarzyszenie Oświatowe 

Regaty kajakowe dla dzieci  
i młodzieży 

1 300,00 

Krapkowickie 
Stowarzyszenie Oświatowe 

Rodzinny rajd rowerowy  
z okazji 100-lecia odzyskania 

Niepodległości 

850,00 

Salus Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 

Sportowe warsztaty letnie –
Festiwal Zajęć Mentalnych 

1 050,00 

Stowarzyszenie Port 
Jachtowy Krapkowice 

VII Piknik Odrzański 7 650,00 

Opolski Klub Taekwon-do Taekwondo- program 
upowszechniania kultury 

fizycznej w Gminie Krapkowice 
w 2018 roku 

4 650,00 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Steblowie 

III Wakacyjny Turniej 
Siatkówki 

Plażowej o Puchar Burmistrza 
Krapkowic 

1 400,00 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Steblowie 

III Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Strażaków o Puchar Prezesa 
Zarządu Miejsko- Gminnego 

Związku OSP RP w 
Krapkowicach 

1 500,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
Spiders Krapkowice 

Zawody pływackie Spiders 2018 1 500,00 
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Uczniowski Klub Sportowy 
Spiders Krapkowice 

VII Turniej Piłkarski – 
SPIDERS CUP 2018  

o puchar Burmistrza Krapkowic 

1 500,00 

Klub Sportowy Unia 
Krapkowice 

Turniej piłkarski Krapkowice 
Cup 2018 

1 500,00 

Klub Sportowy PV Volley 
Krapkowice 

Szkolenie i turnieje z zakresu 
piłki siatkowej w Gminie 

Krapkowice 

4 200,00 

Klub Sportowy „Otmęt” 
w Krapkowicach 

KS Otmęt Krapkowice - gramy 
do jednej bramki! 

4 380,00 
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Chorągiew Opolska ZHP EkoEdukacja 2018 1 130,00 

Stowarzyszenie "Fair Play" 
Zielone zakątki Krapkowic  

i okolic 750,00 

Krapkowickie Stowarzyszenie 
Oświatowe 

Świat przyrody w obiektywie 1 120,00 
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Klub Inteligencji Katolickiej 

Organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży 
z rodzin polskich zamieszkałych 
na Ukrainie /Równe – Wołyń/ 

połączona z działalnością 
wychowawczą i kulturotwórczą 

2018. 

11 500,00 

Towarzystwo Przyjaciół 
Krapkowic 

Warsztaty Językowe dla 
nauczycieli z miast partnerskich 

- 2018 r. 

6 000,00 

Towarzystwo Przyjaciół 
Krapkowic 

Międzynarodowy capstrzyk 
strażacki w Rogowie Opolskim 

2018 

7 500,00 
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Chorągiew Opolska ZHP Wezmę plecak i gitarę 10 100,00 

Stowarzyszenie Radical Culture 
Złota wędrówka po Górach 

Opawskich 2 000,00 

Krapkowickie Stowarzyszenie 
Oświatowe 

Tam walczyli o Polskę 6 500,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Steblowie 

Śląsk - Kopalnia atrakcji 3 050,00 

UNIWERSYTET  III  WIEKU 

AKTYWNY SENIOR 
WYCIECZKA 

KRAJOZNAWCZA 
CZŁONKÓW 

UNIWERSYTETU III WIEKU 
/2018 

3 350,00 
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Chorągiew Opolska ZHP Śpiewogranie 2018 2 350,00 

Stowarzyszenie Odnowy i 
Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna 

Bioróżnorodna noc świętojańska 
nad stawem. 1 300,00 

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W KÓRNICY 

"Kórnicki festyn rodzinny  
z okazji Dnia Dziecka" 1 150,00 

Uczniowski Klub Sportowy  
''Krap-Sport-Dance'' 

Spektakl taneczny pt.  
"Na dworze Księcia Szymona" 1 200,00 

 
 
Działając zgodnie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, 
złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, 
może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,  
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 
lokalnym lub regionalnym.  

W 2018 roku w ramach art. 19a zostały podpisane 2 umowy na kwotę dofinansowania 
w wysokości 4 900,00 zł.  
 

Zakres Nazwa podmiotu Tytuł zadania Kwota 
dotacji (zł) 
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Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Ducha Świętego  
w Krapkowicach 

 
 

Obóz piłkarski w Głogówku 700,00 
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Krapkowickie Centrum 
Dobroczynności 

 
 
 
 

Dobroczynność w gminie Krapkowice 4 200,00 

 
 Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) 

oraz Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku 
sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice  
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411) 
przeprowadzono konkurs projektów. 
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W 2018 r.  konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu został ogłoszony 
Zarządzaniem Nr 789/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Podobnie jak w roku ubiegłym 
złożono 18 wniosków.  
 
W konkursie projektów, stowarzyszenia sportowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę 
900 422,00, podpisano umowy na łączną kwotę 350 000,00 zł, która była zaplanowana  
w budżecie Gminy Krapkowice. 

N
um

er
 

w
ni
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ku

 Wnioskodawca Nazwa projektu Całkowity 
koszt projektu 

(zł) 

W tym 
wysokość 

wnioskowanej 
dotacji  

(zł) 

Środki 
własne  

(zł) 

Kwota 
przyznanej 

dotacji  
(zł) 

1. Zapaśniczy Klub 
Sportowy 

„Górażdże” 

Prowadzenie szkolenia 
sportowego oraz organizacja  

i udział w zawodach  
na terenie kraju i zagranicą.  

Zapasy w stylu wolnym. 

20 000,00 18 000,00 2 000,00 7 200,00 

2. 
 
 
 

Ludowy Zespół 
Sportowy  

w Dąbrówce Górnej 
 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu  

i rekreacji w środowisku 
wiejskim w zakresie piłki 

nożnej. 

40 250,00 36 100,00 4 150,00 19 500,00 

3. Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego, Koło 
PZW Krapkowice-

Otmęt 

Mistrzostwa Okręgu PZW 
Opole  

w Wędkarstwie Rzutowym 6 400,00 3 200,00 3 200,00 2 000,00 

4. Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego, Koło 
PZW Krapkowice-

Otmęt 

Halowe Zawody w 
Wędkarstwie Rzutowym 

Okręgu PZW Opole  
o Puchar Burmistrza 
Krapkowic Andrzeja 

Kasiury. 

5 700,00 4 180,00 1 520,00 2 000,00 

5. Uczniowski Klub 
Sportowy „Spiders” 

Krapkowice 

Szkolenie piłkarzy UKS 
Spiders Krapkowice  

w 2018 r. 
80 000,00 72 000,00 8 000,00 21 000,00 

6. Uczniowski Klub 
Sportowy „Spiders” 

Krapkowice 

Rozwój sekcji pływackiej  
UKS Spiders Krapkowice  

w 2018 r. 
12 000,00 10 800,00 1 200,00 5 700,00 

7. Klub Sportowy 
„UNIA” 

Krapkowice 

Rozwój KS Unia 
Krapkowice  
w 2018 roku 

270 000,00 243 000,00 27 000,00 125 000,00 



SSSSprawozdanie z realizacji prawozdanie z realizacji prawozdanie z realizacji prawozdanie z realizacji Programu WProgramu WProgramu WProgramu Wspspspspóóóółpracy Gminy Kpracy Gminy Kpracy Gminy Kpracy Gminy Krapkowice z organizacjami rapkowice z organizacjami rapkowice z organizacjami rapkowice z organizacjami 

pozarzpozarzpozarzpozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziacymi dziacymi dziacymi działalnoalnoalnoalność    popopopożytku publicznego ytku publicznego ytku publicznego ytku publicznego 

za 201za 201za 201za 2018888    rok.rok.rok.rok. 

 

 Strona 13 

 

8. 
 

Opolski Klub 
Taekwon-do 

Taekwondo – skuteczny 
program rozwoju sportu  

na terenie Gminy 
Krapkowice w 2018 roku 

poprzez szkolenie sportowe  
i uczestnictwo w rywalizacji 

sportowej. 

43 912,37 34 580,00 9 332,37 2 300,00 

9. Klub Karate – do 
Shotokan  

 

Karate olimpijskie – mój 
aktywny wypoczynek. 29 935,00 19 800,00 10 135,00 12 200,00 

10. Ludowy Zespół 
Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji 

w środowisku wiejskim  
w zakresie piłki nożnej 

31 300,00 28 000,00 3 300,00 19 500,00 

11. 
 

Ludowy Zespół 
Sportowy  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji 

w środowisku wiejskim  
w zakresie tenisa stołowego 

57 200,00 50 000,00 7 200,00 19 700,00 

12. Stowarzyszenie 
Sportowo – 
Strzeleckie 

KALIBER 44 

Wyposażenie 
Stowarzyszenia Sportowo  
– Strzeleckiego Kaliber 44  

w sprzęt niezbędny do 
poprawy jakości realizacji 
jego celów statutowych 

15 000,00 13 500,00 1 500,00 0,00 

13. Ludowy Zespół 
Sportowy „Kórnica 

– Nowy Dwór” 

Organizacja rozgrywek 
piłkarskich Ludowego 
Zespołu Sportowego  
w Kórnicy – Nowym 

Dworze w 2018 r. 

29 250,00 26 250,00 3 000,00 19 500,00 

14. 
 

Klub Sportowy 
„Otmęt”  

w Krapkowicach 

Handball – we like it!  
Szkolenie  

i współzawodnictwo 
sportowe w dyscyplinie 

piłka ręczna. 

220 000,00 195 000,00 25 000,00 50 000,00 

15. Uczniowski Klub 
Sportowy 

„Czwórka”  
w Krapkowicach 

Od przedszkola do … US 
OPEN – program 

szkoleniowy obejmujący 
naukę gry w tenisa 
ziemnego dzieci  

i młodzieży 

11 550,00 10 370,00 1 180,00 2 300,00 

16. Miejski Klub 
Sportowy SUPLES  
w Krapkowicach 

Praca z dziećmi i młodzieżą 
uzdolnioną sportowo w 

kierunku zapasów w stylu 
wolnym 

35 942,00 32 342,00 3 600,00 12 400,00 

17. Klub Sportowy  
PV Volley 

Krapkowice 

Piłka Siatkowa w Gminie 
Krapkowice 80 000,00 72 000,00 8 000,00 21 000,00 
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18. Klub Sportowy 
„Gladiatores”  
Krapkowice 

Rozwój młodzieży poprzez 
uczestnictwo w zawodach 

sportów chwytanych 34 800,00 31 300,00 3 500,00 8 700,00 

SUMA 1 023 239,37 900 422,00 122 817,37 350 000,00 

 
W 2018 r. finansowanie działaności klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Krapkowice odbywało się również poprzez zawieranie z klubami sportowymi umów 
promocyjnych, których nadrzędnym celem jest promowanie Gminy Krapkowice podczas 
rozgrywek i zawodów sportowych. W 2018 r. zostały podpisane 4 umowy na łaczną kwotę 
38 500,00 zł (Klub Sportowy UNIA Krapkowice, Klub Sportowy „Otmęt w Krapkowicach 
Klub Sportowy Gladiatores Krapkowice, Studio Jazzowe „ADAN” ).  

Zgodnie z Uchwałą  Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania  
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
zmieniająca Uchwałę NR XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  
25 listopada 2009 przyznano na 2018 rok 23 stypendia sportowe oraz 9 nagród  
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Szczegółowe informacje – Zarządzenie  
nr 811/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. 
 
WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM. 

Gmina Krapkowice w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 
pozafinansowych.  

Istotną częścią współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi jest 
wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez udostępnianie 
gminnych obiektów na działalność statutową stowarzyszeń na zasadach obniżania stawek 
opłat lub zwalniania z opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.  

Na podstawie Uchwały Nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012. 982 z dnia 10 lipca 2012 r.) oraz wprowadzonego w 2017 
roku Zarządzenia Nr 501/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zastosowania ulg  
i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej 
zarządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice 
umowy za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, zawierane są z dyrektorami 
poszczególnych placówek oświatowych. Przyjęte ulgi w opłacie za korzystanie z pomieszczeń 
sportowych, nie obciążają budżetów organizacji pozarządowych.  

W 2018 roku wpłynęło 11 wniosków, złożonych przez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty dotyczące zwolnienia z opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych. 
Mniejsza ilosć wniosków w stosunku do ubiegłych lat spowodowana jest przejęciem 
wynajmu sal bezpośrednio przez dyrektorów placówek oświatowych. Ze zwolnień oraz ulg  
w opłatach za korzystanie z  gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
korzystały m.in. Rada Parafialna Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Mikołaja  
w Krapkowiach, „ADAN” Studio Jazzowe, KS „Gladiatores” w Krapkowicach,  
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LZS Żywocice, opolski Związek Skata, Uniwesytet III Wieku, Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia Piłkarska Otmęt Krapkowice, KS „Otmęt” w Krapkowiach, Związek Harcerstwa 
Polskiego- Hufiec Krapkwoice. Patronatem Burmistrza Krapkowic objęto 14 wydarzeń 
sportowych oraz kulturalnych. 

Gmina Krapkowice promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez 
nie działania poprzez prowadzenie zakładki informacyjnej – Organizacje pozarządowe  
– w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierającej bazę danych organizacji pozarządowych, 
działających na terenie Gminy Krapkowice, informacje o ogłaszanych przez Burmistrza 
Krapkowic konkursach na realizację zadań publicznych oraz aktualności i ogłoszenia 
dotyczące organizacji pozarządowych. 

Popularyzowano i promowano działania organizacji pozarządowych, współpracujących 
z Gminą Krapkowice zamieszczając informacje i artykuły na stronie internetowej, portalach 
społecznościach oraz w prasie lokalnej. 

Udzielano wsparcia przy organizacji uroczystości, obchodów i imprez, przeprowadzanych 
przez organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych 
pożytku publicznego. 

Udzielano pomocy i wsparcia przedstawicielom organizacji pozarządowych w formie 
indywidualnych spotkań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań 
statutowych z zewnętrznych źródeł oraz opracowywania ofert i projektów. 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego 
z 2010 r. Nr 148, poz.1755). 
 
Ocena realizacji Programu współpracy w 2018 r. 

Lp. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w 2018 r. Ilość  
1. liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

przez Gminę 
10 

2. liczba ofert złożonych przez podmioty w otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych 

70 

3. ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym 
wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe 

około osób  
6 550 

4. liczba wniosków, które otrzymały dofinasowanie z budżetu Gminy 
 na realizację zadań publicznych 

63 

5. wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom na 
realizację zadań publicznych wdanym roku budżetowym  - 
uwzględniając dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji 
(na podstawie Ustawa o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie oraz Ustawy o sporcie) 

567 561,21 
219 078,48 zł*  

 

6. liczba organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy 
zadanie publiczne w oparciu o dotacje 

3 
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7. liczba podmiotów, które zwróciły się do Urzędu o finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem 
otwartych konkursów ofert oraz w ramach inicjatywy lokalnej 

2 

8. liczba wniosków złożonych przez podmioty o realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

2 

9. liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy bezpośrednio 
lub za pośrednictwem podmiotów o realizację zadań publicznych  
w ramach inicjatywy lokalnej, 

4 

10. liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty objętych patronatem 
Burmistrza 

3 

* kwota środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych wyłącznie  
w otwartych konkursach ofert i w ramach podpisanych umów zgodnie z art.19a ustawy o pożytku 
publicznym (uwzględniając dokonane zwroty niewykorzystanych dotacji). 
 
Gmina Krapkowice z powodzeniem korzysta w dalszym ciągu z aplikacji internetowej 

Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno - społecznych, służącej do 
kompleksowej obsługi kontraktacji zadań publicznych za pośrednictwem Internetu, 
realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Aplikacja pozwoliła przenieść całą procedurę związaną  
z otwartymi konkursami ofert na platformę internetową, dzięki czemu zarówno wnioski, 
wszelkie aktualizacje ofert, umowy oraz sprawozdania są dostępne w jednym miejscu.  
 
Podsumowanie 

Gmina Krapkowice realizując cele Programu współpracy w 2018 roku udzielała 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy 
pozafinansowej. Ogłoszono 10 konkursów ofert, w których podpisano 61 umów  
z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Ogłoszono konkurs na 
wsparcie rozwoju sportu, w którym 17 projektów otrzymało wsparcie finansowe.  
Rozdysponowano łącznie kwotę 567 561,21 czyli o 7 533,79 zł wyższą niż roku 2017. 
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań 
i projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne 
środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy 
i członków organizacji.  

Działania Gminy Krapkowice nakierowane były w szczególności na tworzenie 
warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych 
inicjatyw na rzecz mieszkańców, które uzupełniały działania gminy w zakresie nie 
obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców  
w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 
 
Opracowała: 
Sandra Sobota – inspektor ds. organizacji pozarządowych 

 


