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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) a ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) nakłada na 
organ administracji publicznej obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) Burmistrz 
Krapkowic w terminie do 30 kwietnia 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.  

Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został przyjęty 
przez Radę Miejską w Krapkowicach Uchwałą nr XXXII/484/2014 z dnia 5 listopada 2014 
roku.  

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 895/2014 Burmistrza Krapkowic  
z dnia 30 września 2014 r. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego zgłaszania 
uwag i wniosków do  projektu programu współpracy na 2015 rok w terminie od 30 września 
2014 r. do dnia 20 października 2014 r. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu  
i Turystyki wpłynęły 2 wypełnione formularze od następujących organizacji pozarządowych: 

 
1. Caritas Diecezji Opolskiej 
2. Stowarzyszenie Twórców i Artystów „PASJA”, 

 
Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji. 
 
Lp. Podmiot zgłaszający 

uwagę/ opinię 
Wskazany 
zapis w 
projekcie 

Treść uwagi/ opinii Informacja o 
ujęciu/odrzuceniu 
uwagi 

1 Caritas Diecezji Opolskiej 

 
 
 

- 

Nie wniesiono uwag  
do projektu programu 
współpracy. Uwaga 
dotyczyła zwiększenia 
kwoty dotacji na zadania  
z tytułu ochrony  
i promocji zdrowia.   

Uwaga zostanie 
rozpatrzona w planie 
dotacji w budżecie 
Gminy Krapkowice  
na rok 2015. 



2. 
Stowarzyszenie Twórców 

 i Artystów „PASJA”  

 
- 

Nie wniesiono żadnych 
uwag i propozycji zmian 
zapisów. 

 
- 

 
 

Współpraca Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi opierała się  
na przyjętym przez Radę Miejską w Krapkowicach „Programie współpracy Gminy 
Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok.”  

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

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.  

Program Współpracy na 2015 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 zlecanie 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. 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywało się  
po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.  
Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych były przeprowadzone przez 
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  
 
Współpraca finansowa Gminy Krapkowice w 2015 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, 



6. 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. 

 
Burmistrz Krapkowic powołał Komisje konkursowe, których zadaniem było opiniowanie 

ofert organizacji pozarządowych. 
W ramach ogłoszonych przez Burmistrza Krapkowic otwartych konkursów ofert  

na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, do Urzędu Miasta  
i Gminy wpłynęło 60 ofert realizacji zadań publicznych, z czego 43 oferty przekazano do 
uzupełnienia braków formalnych, zgodnie z pkt. IV.10 ogłoszenia. Do realizacji przyjęto  
55 ofert.  
 
 Lp. 

konkurs 
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 
1 1 0 

3 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3 2 1 

4 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

7 7 0 

5 nauka, edukacja, oświata i wychowanie 3 2* 1 
6 wypoczynek dzieci i młodzieży 7 5 2 
7 wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
22 21 1 

8 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

1 1 0 

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

3 3 0 

10 turystyka i krajoznawstwo 8 8 0 
11 działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
4 3 1* 

  suma 60 54 6 
 
*Stowarzyszenie Radical Culture w konkursie w zakresu nauki edukacji, oświaty  
i wychowania zrezygnowało z realizacji zadnia. 
**Jeden wniosek nie został uzupełniony i ze względów formalnych został odrzucony. 

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. 
 
W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę 
487 147,00 zł.  
 
 Lp. Zakres otwartego konkursu ofert  kwota 

zaplanowana w 
budżecie Gminy 

Krapkowice 

wnioskowana 
kwota dotacji 

przyznana 
kwota dotacji 

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 

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

5 000,00 9 200,00 5 000,00 

4 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

20 000,00 30 250,00 
 

17 300,00 

5 nauka, edukacja, oświata i wychowanie 5 000,00 8 640,00 5 000,00 
6 wypoczynek dzieci i młodzieży 30 000,00 131 845,00 30 000,00 
7 wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
45 000,00 137 669,00 

 
45 000,00 

8 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

3 000,00 2 800,00 3 000,00 

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

35 000,00 47 000,00 
 

35 000,00 

10 turystyki i krajoznawstwa 20 000,00 57 203,00 20 000,00 
11 działalności na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 
 

5 000,00 12 540,00 
 

5 000,00 

  suma 218 000,00 487 147,00 215 300,00 

 
W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Krapkowice przyznała stowarzyszeniom  
215 300,00 zł. 

Zakres Nazwa podmiotu Tytuł zadania Kwota 
dotacji (zł) 
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a 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 

Klub Aktywnego 
Wypoczynku i Rekreacji 
"KRAPKOWICKIE 
ROWERKI" 

I Dwudniowy Rajd Rowerowy dla osób 
niepełnosprawnych -Turystyka, 
wypoczynek i rekreacja 2015- z klubem 
Aktywnego Wypoczynku i rekreacji 
,,Krapkowickie Rowerki" 

0,00 
 
 
 

Stowarzyszenie Twórców 
 i artystów PASJA  
w Krapkowicach 

Warsztaty z pasją 2 600,00 
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Uniwersytet III Wieku Spotkanie opłatkowe członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 
1 100,00 

Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 

Światowy Dzień Seniora  
5 000,00  

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Steblów  

Spotkanie Seniorów wsi Steblów  
z okazji św. Mikołaja i Bożego Narodzenia  

3 800,00 
 
 

Klub Karate – do Shotokan 
ENSO Krapkowice 

Aktywna + zgrabna i wysportowana. 
1 800,00 

Klub Aktywnego 
Wypoczynku i Rekreacji 
"KRAPKOWICKIE 
ROWERKI" 

IV Rajd Rowerowy 2015 - Turystyka 
Rekreacyjno Wypoczynkowa dla osób  
w wieku Emerytalnym z KAWiR" 
Krapkowickimi Rowerkami" 

1 000,00 

Stowarzyszenie Animatorów 
,,Opolski Senior 

,,Razem lepiej'' integracja seniorów  
z miejscowości Kórnica i Nowy Dwór. 1 700,00 

Stowarzyszenie Twórców  
i Artystów PASJA  
w Krapkowicach 

Warsztaty z pasją 
2 900,00 
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Culture 
Summer Camp 450,00 

KRAPKOWICKIE 
STOWARZYSZENIE 
OŚWIATOWE w 
Krapkowicach 

,,Nieznane, a tak blisko nas'' 3 500,00 

Klub Karate-do Shotokan 
ENSO Krapkowice 

Nie jestem obojętny- Znam zasady ABC 
Jak reagować czasie ataku psa 1 050,00 
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Stowarzyszenie na rzecz 
dzieci i młodzieży " Józef" w 
Opolu 

W drodze do Rzymu – śladami Jana Pawła 
II 

1 000,00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Lato z harcerzami 2015 12 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
SPIDERS 

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego 
w Januszkowicach 

7 000,00 

Stowarzyszenie Aletheia Organizacja letniego obozu językowego dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Krapkowice w 
ośrodku Kolonijno-Wczasowym ,,Rafa'' 
nad morzem  
w Jarosławcu 

0,00 

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Oświatowo-
Wychowawczych im. Teresy 
Kras w Lublinie 
 

Kolonie letnie w górach 0,00 



Klub Sportowy PV Volley 
Krapkowice  

Wakacje z siatkówka 2015- czyli obóz 
sportowy Ustka 2015. 

7 000,00 

Klub Karate-do Shotokan 
ENSO Krapkowice 

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy pod 
hasłem ,,Aktywnie i sportowo'' 3 000,00 
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Ludowy Zespół Sportowy 
Dąbrówka Górna  

Festyn sportowy wraz z turniejem piłki 
nożnej o Puchar Burmistrza Krapkowic 

1 350,00 

Ludowy Zespół Sportowy 
Dąbrówka Górna  

Turniej siatkówki plażowej o Puchar 
Burmistrza Krapkowic 

1 100,00 

Ludowy Zespół Sportowy 
Dąbrówka Górna  

Otwarty mikołajkowy turniej tenisa 
stołowego o Puchar Burmistrza Krapkowic 

1 100,00 

Opolski Klub Taekwon-do Taekwondo - skuteczny program rozwoju 
fizycznego mieszkańców Gminy 
Krapkowice i promocji Gminy poprzez 
sport w 2015 roku 

4 600,00 

Polski Związek Wędkarski 
Koło Krapkowice Otmęt 

Propagowanie wędkarstwa w lokalnym 
środowisku, jako alternatywnej formy 
aktywności ruchowej spędzania wolnego 
czasu, masowej dyscypliny sportowej, 
wykorzystującej naturalne  i korzystne 
miejscowe uwarunkowania środowiskowe 

3 500,00 

Klub Sportowy "Gladiatores" 
Krapkowice 

Organizacja IV Międzynarodowych 
Mistrzostw Submission Fighting No GI  

4 100,00 

KRAPKOWICKIE 
STOWARZYSZENIE 
OŚWIATOWE w 
Krapkowicach 

Akademia Witalności - ćwiczenia jogi 
sposobem na ,,przewlekłe" zdrowie 

0,00 

Stowarzyszenie Radical 
Culture 

Gra Miejska Zagadkowe Miasto 750,00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Dziecięca Spartakiada Sportowa 2 450,00 

Klub Karate-do 
SHOTOKAN  
w Krapkowicach 

Wspieranie rozwoju fizycznego 
mieszkańców gm. Krapkowice oraz 
promocja Gminy Krapkowice przez sport  
w kraju i za granicą 

3 150,00 

Ludowy Zespół Sportowy  
w Żywocicach 

UPOWSZECHANIE KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ 
PROMOWANIE TENISA STOŁOWEGO 

2 250,00 

Klub Sportowy "Otmęt"    
w Krapkowicach 

KS OTMĘT KRAPKOWICE  - 
TWORZYMY RAZEM NOWĄ 
HISTORIĘ – OLF  Otmęcka Liga Futsalu - 
powrót do korzeni 

2 600,00 

Klub Sportowy "Unia"  
w Krapkowicach 

Turnieje oldbojów o puchar Burmistrza 
Krapkowic 

1 800,00 

Klub Sportowy "Unia"  
w Krapkowicach 

Przygotowanie, nauka zakończona 
Turniejem o puchar Burmistrza Krapkowic 
w skacie 

2 100,00 

Klub Sportowy PV Volley 
Krapkowice  

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej w Gminie Krapkowice poprzez 
prowadzenie treningów z piłki siatkowej. 

600,00 

Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego 

Jubileusz 65-lecia założenia Koła PZW 
Krapkowice Miasto 

3 100,00 

Klub Karate-do Shotokan 
ENSO Krapkowice 

turniej z okazji dnia dziecka Nie jestem 
obojętny- Znam zasady ABC Jak reagować 
czasie ataku psa 
 

1 100,00 



Klub Karate-do ENSO 
Krapkowice 

Mikołajkowy Turniej Rodzinny pod 
hasłem" Bezpieczna Sportowa Rodzina" 

1 600,00 

Klub Karate-do Shotokan 
ENSO 
Krapkowice 

Przygotowanie i udział w Mistrzostwach 
Świata Taekwondo 

3 200,00 

Klub Karate-do Shotokan 
ENSO 
Krapkowice 

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Karate- 
o Puchar Burmistrza Krapkowic 

2 500,00 

Klub Aktywnego 
Wypoczynku i Rekreacji 
"KRAPKOWICKIE 
ROWERKI" 

II Rajd rowerowy- lato w pełni - z KAWiR 
" Krapkowickie Rowerki" Po Ziemi 
Krapkowicach i sąsiednich Gminach jako 
wsparcie i Upowszechnianie Kultury 
Fizycznej  
 

400,00 

Ludowy Zespół Sportowy 
Kórnica- Nowy Dwór 

Turniej piłkarski LZS Kórnica – Nowy 
Dwór w kategorii seniorów 

1 650,00 
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POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

,,Druhna EkoEdukacja'' 2 800,00 
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Klub Inteligencji Katolickiej 
w Opolu. Oddział  
w Krapkowicach 

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych 
na Ukrainie/Równe/Wołyń połączona z 
działalnością wychowawczą i 
kulturoznawcza. 

8 700,00 

Towarzystwo Przyjaciół 
Krapkowic 

Letni obóz języka angielskiego z udziałem 
młodzieży z miast partnerskich. 

21 300,00 

Towarzystwo Przyjaciół 
Krapkowic 

Muzyka bez granic 5 000,00 
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ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Harcerze w Morawicy 2015 3 200,00 

Uniwersytet III Wieku Aktywny Senior-wycieczka turystyczno- 
krajoznawcza członków Uniwersytetu III 
Wieku. 

2 120,00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Krapkowice na Zlocie Chorągwi Opolskiej 
ZHP 

2 300,00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Rajd Hufca Krapkowice w Beskidach 3 000,00 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Wędrując- odkrywamy piękno Polski 3 660,00 

Opolski Klub miłośników 
VW Garbusa i Busa 
„Garbclub Opole” 

IV ogólnopolski Zlot Miłośników 
Volkswagena Garbusa i Busa 

3 300,00 



Klub Karate-do Shotokan 
ENSO Krapkowice 

Rowerowy rajd- szlakiem ciekawych 
miejsc naszego regionu 

1 140,00 

Klub Aktywnego 
Wypoczynku i Rekreacji 
"KRAPKOWICKIE 
ROWERKI" 

IV otwarty Dwudniowy Rajd Rowerowy - 
Turystyka i Krajoznawstwo 2015  - z 
KAWiR ,,Krapkowickie Rowerki'' po ziemi 
gminy Krapkowice jak i sąsiednich 
gminach. 

1 280,00 

d
zi

ał
al

n
oś

ci
 n

a 
rz

ec
z 

ku
ltu

ry
, s

zt
u

ki
, 

o
ch

ro
n

y 
dó

b
r 

ku
ltu

ry
  

i d
zi

ed
zi

ct
w

a n
ar

o
do

w
eg

o 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO KOMENDA 
HUFCA KRAPKOWICE 

Festiwal piosenki Harcerskiej  
i Turystycznej 

3 000,00 

Krapkowickie 
Stowarzyszenie Oświatowe 
w Krapkowicach 

Wiosna na ludowo. 1 000,00 

Stowarzyszenie Twórców 
 i artystów PASJA                   
w Krapkowicach 

Warsztaty z pasją dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

1 000,00 

 
Działając zgodnie art. 19 a 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 2015 roku w ramach art. 19 a wpłynęła 1 oferta i została podpisana umowa  
na kwotę dofinansowania 2 700,00 zł.  
 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Kwota 
dotacji (zł) 
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 Klubem Sportowy UNIA 

Krapkowice 
 
 
 
 
 

„Aktywny junior, aktywny senior” – 
spotkanie z okazji 78 lecia Klubu 

 

2 700,00 

 
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715) 

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. 

W 2015 r. w konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu złożono  
15 projektów i wszystkie otrzymały dofinansowanie. 
 
W konkursie projektów, stowarzyszenia sportowe złożyły zapotrzebowanie na kwotę:  
606 552,00 zł podpisano umowy na łączną kwotę 285 000,00 zł 



 
Numer 

wniosku Wnioskodawca Nazwa projektu Całkowity koszt 
projektu 

(zł) 

W tym 
wysokość 

wnioskowanej 
dotacji (zł) 

Środki własne 
Kwota dotacji 

(zł) 

1 Klub Karate – 
do Shotokan                         

w 
Krapkowicach 

Karate – sposób na czynny 
wypoczynek 

 i droga do sukcesu osobistego 
 

41 620,00 
 

20 700,00 
 

20 920,00 15 600,00 

2 Ludowy Zespół 
Sportowy LZS 
DĄBRÓWKA 

GÓRNA 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji  
w środowisku wiejskim w 

zakresie piłki nożnej. 

 
39 460,00 

 
35 260,00 

 
4 200,00 24 300,00 

3 Okręg  
Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego 

Mistrzostwa Okręgu PZW 
Opole w Wędkarstwie 

Rzutowym realizowanego  
w okresie od 1.04.2015 r.  

do 15.12.2015 roku 

 
6 400,00 

 
3 200,00 

 
3 200,00 2 500,00 

4 Ludowy Zespół 
Sportowy                  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji  
w środowisku wiejskim w 
zakresie tenisa stołowego. 

 
29 100,00 

 
26 100,00 

 
3 000,00 

18 600,00 

5 Ludowy Zespół 
Sportowy                  

w Żywocicach 

Upowszechnienie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji  

w środowisku wiejskim            
w zakresie piłki nożnej. 

 
38 600,00 

 
34 700,00 

 
3 900,00 

25 100,00 

6 Klub Sportowy 
"Otmęt" 

KS OTMĘT KRAPKOWICE 
– TWORZYMY RAZEM 

NOWĄ HISTORIĘ !                                      
szkolenie  

i współzawodnictwo sportowe 
w dyscyplinie sportowej- piłka 

ręczna. 

 
105 000,00 

 
94 500,00 

 
10 500,00 

40 600,00 

7 Ludowy Zespół 
Sportowy 

Kórnica-Nowy 
Dwór 

Organizacja rozgrywek 
piłkarskich Ludowego 
Zespołu Sportowego  

w Kórnicy – Nowym Dworze  
w 2015 r. w kategorii 

trampkarzy, juniorów i 
seniorów. 

 
36 100,00 

 
32 400,00 

 
3 700,00 24 300,00 

8 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 11 600,00 

9 KLUB 
SPORTOWY 

„UNIA” 
Krapkowice 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki nożnej.  

155 600,00 
 

140 000,00 
 

15 600,00 
52 600,00 

10 Uczniowski 
Klub Sportowy 
„CZWÓRKA”         

w 

Tenis w mieście – program 
szkoleniowy obejmujący 

naukę gry  
w tenisa dzieci                     i 

 
9 900,00 

 
8 900,00 

 
1 000,00 

4 000,00 



Krapkowicach młodzieży 

11 
 

Klub Karate – 
Do Shotokan 

ENSO 
Krapkowice 

Prowadzenie Szkolenia 
Sportowego  

i Uczestnictwo       
w rywalizacji sportowej 

50 000,00 41 000,00 9 000,00 14 800,00 

12 
Klub Sportowy 
„Gladiatores” 
Krapkowice 

„Rozwój młodzieży poprzez 
uczestnictwo  

w zawodach sportów 
chwytanych” 

29 300,00 26 300,00 3 000,00 18 000,00 

13 Uczniowski 
Klub Sportowy 

„Spiders” 
Krapkowice 

Rozwój sekcji pływackiej przy 
UKS Spiders Krapkowice 

4 500,00 4 050,00 450,00 2 200,00 

14 Uczniowski 
Klub Sportowy 

„Spiders” 
Krapkowice 

Szkolenie młodych piłkarzy 

50 000,00 45 000,00 5 000,00 16 600,00 

15 Klub Sportowy       
PV Volley 

Krapkowice 

„Piłka Siatkowa  
w Gminie Krapkowice” 69 000,00 62 100,00 6 900,00 14 200,00 

SUMA 700 522,00 606 552,00 93 970,00 285 000,00 
 

W 2015 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 2015 r. zostało podpisanych 3 umowy na łaczną kwotę 
39 000,00 zł (Klub Sportowy UNIA Krapkowice oraz 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 2015 rok 23 stypendiów sportowych oraz 7 nagród  
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym. 

Gmina Krapkowice w 2015 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 
pozafinansowych.  

Istotną częścią współpracy Gminy 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.) w 2015 roku 
wpłynęło 44 wnioski, złożone przez organizacje pozarządowe dotyczące zwolnienia z opłat  
za korzystanie z gminnych obiektów sportowych. Tygodniowo na realizację zajęć sportowo – 
rekreacyjnych udostępniano bezpłatnie sale gimnastyczne w wymiarze 94,5 godziny.  
Ze zwolnień korzystały m.in. KS PV Volley Krapkowice, KS „Gladiatores” w Krapkowicach, 
Polskie Stowarzyszenie IAIDO, KS „Otmęt” w Krapkowicach, Uniwersytet III Wieku  
w Krapkowicach, Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „Logossport”, Krapkowickie 



Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach, KK – do Shotokan w Krapkowicach, Opolski 
Klub Taekwon - do . Udostępniono również obiekty sportowe na organizację zawodów 
sportowych i akcji charytatywnych – wpłynęły 5 wnioski, które zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Stosowano również obniżenie opłat za wynajęcie sal gimnastycznych  
m.in. Stowarzyszenie „Aktywne po 50-tce”. 

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 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 2015 r. 

Lp. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w 2015 r. ilość  
1 liczby ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

przez Gminę 
11 

2 liczby ofert złożonych przez podmioty w otwartych konkursach ofert, 
na realizację zadań publicznych 

60 

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

około 5 988 osób  

4 Liczba podmiotów, które otrzymały dofinasowanie z budżetu Gminy 
na realizację zadań publicznych 

54 

5 wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom na 
realizację zadań publicznych wdanym roku budżetowym 

503 000,00 
218 000,00 * 

 
6 liczby organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy 

zadanie publiczne w oparciu o dotacje 
1 

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

1 

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

1 



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

0 

10 liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty objętych patronatem 
Burmistrza 

9 

* 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. 
 
Gmina Krapkowice podjęła starania by wdrożyć aplikację internetową Generator 

eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno - społecznych, służąca 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 daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach 
otwartych konkursów ofert. Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno – 
społecznych został opracowany w ramach projektu pn.: Kalkulator outsourcingu: Generator  
e-n-GO, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.   
 
Korzyści płynące z wdrożenia aplikacji dla Urzędu to m.in.: 
- minimalizacja ryzyka błędów w ofertach i sprawozdaniach, a co za tym idzie wyższa jakość 
otrzymywanych ofert i sprawozdań; 
- możliwość generowania raportów z informacjami zawartymi w ofertach, sprawozdaniach; 
- pełne monitorowanie postępu realizacji wspieranych zadań publicznych; 
- przyjmowanie ofert i sprawozdań złożonych online; 
- zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności realizowanych konkursów; 
- dostęp do baz danych dokumentów związanych z kontraktacją w jednym miejscu;, 
- możliwość wprowadzenia dodatkowych objaśnień, warunków konkursu w ramach panelu 
pomocy bocznej. 
 
Korzyści płynące z wdrożenia aplikacji dla organizacji pozarządowych to m.in.: 
- większa przejrzystość realizowanych procedur (wyboru ofert, dostępność konkursów); 
- eliminacja błędów rachunkowych i spełnienie wymogu spójności kluczowych części oferty; 
- minimalizacja błędów formalnych w ofercie i w sprawozdaniu; 
- ułatwienie w tworzeniu oferty/ sprawozdania, możliwość pracy większej liczby osób nad 
oferta/ sprawozdaniem; 
- możliwość zarządzania ofertami / sprawozdaniami; 
- usprawnienie realizacji zakładanych działań, automatyzacja procesu realizacji usług 
publicznych; 
- automatyzacja tworzenia sprawozdań, gwarancja spójności podstawowych zapisów oferty  
i sprawozdania; 
- dostęp do informacji związanych z kontraktacją w jednym miejscu, o każdej porze. 
 

Aplikacja eNGO cieszy się sporą popularnością, przede wszystkim wśród samorządów  
z południowej Polski. System wdrażają zarówno niewielkie gminy wiejskie, jak i duże miasta 
na prawach powiatu (w tym ośrodki wojewódzkie), a także samorządy województw  



m. in. Bielsko – Biała, Bieruń, Brenna, Brzeg, Cieszyn, Gorzów Wielkopolski, Istebna, 
Katowice, Mikołów, Pawłowice, Pszczyna, Rybnik, Skoczów, Sosnowiec, Świętochłowice, 
Tychy, Ustroń, Żory, powiat cieszyński, woj. Opolskie. Aplikacja wykorzystano przy 
ogłoszeniu konkursów w roku 2016.  
 
Podsumowanie 

Gmina Krapkowice realizując cele Programu współpracy w 2015 roku udzielała 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia 
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono 11 konkursów ofert, w których  
54 organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań 
publicznych. Ogłoszono 1 konkurs na wsparcie rozwoju sportu, w którym łącznie  
15 projektów otrzymało wsparcie finansowe.  

Rozdysponowano łącznie kwotę 503 000,00 zł. czyli o 35 300 zł wyższą niż roku 
2014. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań 
i projektów. Z jednej strony były 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, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym 
przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów. 
 
Opracowała: 
Sandra Sobota – Wydział Organizacyjny Sportu i Turystyki 

 


