
SPRAWOZDANIE
z realizdcji Programu lvspdlpracy Gminy rzbicko z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoii poirytka publicznego w 2018 roku

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwalq NR XXXVI.20I .2017 z dnia 27.11.2017r. Rady Gminy w
sprawie przyjqcia Programu Wsp6lpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, organ
wykonawczy jednostki samorz4du terytorialnego nie p62niej ni2 do dnia 30 kwietnia ka2dego roku, jlst
zobowiqzany przedlo2yi organowi stanowiqcemu jest sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy za rok
poprzedni.
Program wsp6lpracy z orguizacjami pozarzqdowyrni, okre6[a obszary i zasady oraz formy wsp6lpracy Gminy
Izbicko z organi zacjami pozaruqdowymi a tak2e zawiera wykaz zadari priorytetowych, bqdqcych podstawq do
dysponowania srodkami publicznymi, przeznaczorymi na finansowanie lub dofinansowanie
zadah publicznych, pozostaj4cych we wla6ciwo6ci samorz4du Gminy, a realizowanych przez organizacje
pozarzqdowe.

Celem nadrzqdnyrn programu jest zapewnienie efektl.lvnego wykonania zadari publicznych grniny
w1'nikaj qcych z przepis6w prawal poprzez wlqczenie organizacji w ich realizacjq oraz budowanie i
umacnianie partnerstwa pomiqdzy gmin4 a organizacjami pozarzqdor,vymi.

WSPOLPRACA
wsp6lpraca Gminy Izbicko z podmiotami Programu w roku 2018 obejmowala w szczeg6lnosci:
Zlecanie organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotorn wl,rnienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadari publicznych, poprzez wspieranie takich zada6,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
Na rok 201 8 Gmina Izbicko oglosila jeden otwarty konkurs ofen
obbjmuj4cych zadania w nastpujecych zakresach:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i mlodziezy akqtvnych form
wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich wanrnk6w do realizacji tych cel6w.
b) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej ora:
wy'6wn1u,tania szans tych rodzin i os6b poprzez: wspieranie uslug w zakresie udzielania iwiadczefi
zdrowotnych przez pielggniarki irodowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) polqczone z rehabilitacjq
leczniczq pacjent6w na terenie Gminy lzbicko
c) I{spieranie inicjatyw na rzecz integracji spolecznoici lokalnej

KONSULTACJE SPOLECZNE

Na podstawie uchwaly LXY 298110 Rady Gminy lzbicko z dnia 08.1 1.2010 r. w sprawie sposobu
konsultowania siq z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami o kt6rych mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

W dniach 02.11.2017r. -22.11.2017r. przeprowadzono konsultacje spoteczne niniejszego projektu uchwaly:
Przylgcia Programu Wspdlpracy Gminy lzbicko z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz podmiotami, o h6rych
mowa w art. 3 ust.3 ustswy z dnia 21 bwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku ptblicznego i o wolontariacie
na rok 2018 Organizacje nie zgtosily uwag ani propozycji zmian do proponowanego Projektu uchwaly.
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Projekt uchwaly zostal poddany pod obrady Rady Gminy Izbicko i zostal przyjqty dnia 27.11.2017r. -
Uchwala Nr XXXVI.201.2O1 7

WYNIKI ROZSTRZYGNI4CIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Organizacje pozarz4dowe zlo2yly w otwartym konkursie ofert na rok2018 lqcntie 5 ofert. Wszystkie zostaly
pozytlwnie rozpatrzone i otrzymaty dofinansowanie na re alizacjqzad,ai - zostalo podpisanych 5 um6w.
Gmina Izbicko na realizacjqzadah zabezpieczyla kwotq w wysoko6ci: 208.000,00 zl slo wrie: dwieicie osiem
tysigcy zl 00/100 gr.
W otwartym konkursie ofert, organizacje zlo2yly lqczrrie zapotrzebowanie na kwotq: 210. 000,00 zl, stownie:
dwieicie dziesigt tysigcy zl 00/100 gr.
Gmina Izbicko w drodze otwartego konkursu ofert, przlznala lqczrie organizacjom dotacjq na sumQ:
208.000,00 zl , slownie: dwieicie osiem tysigcy zl 00/100 gr.

W),niki otwartego konkursu ofert w 2018r.;

Z zakresu - Pomocy spoiecznej: 1 organizacja

Nazwa zadania - pomoc spoleczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sltuacji 2yciowej oraz
wl"r6wnylvania szans tych rodzin i os6b poprzez'. wspieranie ushrg w zakresie udzielania Swiad.czeir zdrowotnych
przez pielqgniarki Srodowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) pol4czone z rehabilitacjq lecznicz4 pacjent6rv na
terenie Gminy lzbicko przyznaje sig Organizacj t Pozaru4dowej - CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul.
Szpitalna 5a, 45-010 Opole, dotacjq w kwocie: 100.000,00 zt, slownie: sto tysiQcy zl 00/l00gr.

Z zakresu- Upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu: 3 organizacje

Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie pilki no2nej i skata dla dzieci, mlodzie?y i doroslych,
przyznaje siq organizacji Pozarz4dowej - GMINNE ZRZESZENIE LUDowE ZESPOLY spoRTowE
IZBICKO, ul. Powstafc6w St.tz, +z-t SO Izbicko, dotacjq w kwocie: 45.000,00 zl, slownie: czterdzie6ci
piq6 tysiqcy zl 00/l00gr.

Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie piiki no2nej dla dzieci, mtodziezy i doroslych przlznaje siQ

Organizacji Pozarz4dowej - LUDOWY KLUB SPORTOWY ,ZRODI-O',, ul. Kani 3,47-180 Kro6nica
dotacjq w kwocie: 45 000,00 000 zl, slownie: czterdzie6ci piqi tysiqcy z1 00/100 gr.

Nazwa zadania - Zajgcia sportowo-rekreacfine dla uczni6w, przyznaje siq Organizacji Pozarz4dowej -
LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIEMIA OPOLSKA w Opolu ul. Wycz6lkowskiego 11,45-755 Opole
dotacjq w kwocie: 8.000,00 zl, slownie: osiem tysiqcy zl 00/100 gr.

Z zakresu- llspieranie inicjay na rzecz integracji spolecznolci lokalnej: I organizacja

Nazwa zadania - Wspieranie realizacji zadan z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju toisamoici Kttlturowej
Mniejszoici w roku 2017 w Gminie lzbicko, przyznaje siq Organizacji Pozarz4dowej - TOWARZTSTWO
SPOI-ECZNO-KULTURALNE NIEMCOW NA SLASKU OPOLSKIM w Opolu, ul. M. Konopnickiej 6,
45-004 Opole, dotacjq w kwocie: 10.000,00 zl, slownie: dziesiqi tysiqcy zl 00/100 gr.

Oryanizacje zlo2yly sprawozdania z otrzymanych dotacji.
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KONTROLA ZADANIA PUBLICZNEGO

Pismem z dnia 30.10.2018r., nr sprawy: OP.526.3.2018 Gmina Izbicko wyst4pila do Organizacji
Pozarz4dowych z proibq o dostarczenie material6rv doL:umentuj4cych dziatania faktyczne podjqte przy
r ealizacji zadari publicznych.

Organizacje przedstawily wymagane dowody realizacji zadari, kt6re zostaly rozpatrzone pozyty.rvnie
pod wzglqdem jako6ci, rzetelnoSci i efekty'wnoSci. Orgarizacje zostaty powiadomione o wynikach kontroli.

Kontrolq vznano za zakohczonq gdy2 nie stwierdzono 2adnych nieprawidiowoSci, nie bylo zalecef
czy wad do usuniEcia.

POZOSTALE FORMY WSPOI,PRACY
POZARZ4DOWYMT

SAMORZADU Z ORGANTZACJAMI

Dzialania Gminy nakierowane byly w szczeg6lno5ci na tworzenie warunk6w do zwiqkszenia
aktywnoSci spolecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyr,v na rzecz mieszkahc6w.
Pozltylvne nastawienie, chE6 wsp6lpracy samorz4du oraz pomoc finansowa i pozafinansorva udzielana
organizacjom pozarzqdowym pozltpvnie wply,vajq na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
Realizacja Programu Wsp6lpracy Gminy Izbicko z Organtzacjami Pozarz4dowymi w roku 2018 daje
podstawq do wniosku, i2 przyczynia siq on do wiqkszej akty'wno6ci spolecznej organizacji pozarz4dowych.
Wspieraj4c zadania publiczne Gmina mo2e w pelni wykorzystai potencjal Organizacji aby
efektpvnie wplylvai na zapotrzebowanie lokalnych spoleczno6ci.

Opracowala:
Aneta Adamiec
pelnomocnik ds. or gzoizacli pozarz4dowy ch
Izbicko, dtr.01.04.2019r.

Zgodnie z postanowieni ami zawartymi w umowach z organizacjami pozarz1dowymi z dnia
26.01.2018r. w $ 9 Kontrola zadania publicsego, Zleceniodawca - Gmina Izbicko sprawuje kontrolq
prawidlowoSci wykonyrrania zadanta plblicztego p ez Zleceniobiorcq. W ramach kontroli Zleceniobiorca
zobowiqzary jest dostarczyd lub udostqpnii dokumenty i inne no5niki informacji CD, oraz jei;li zajdzie

potrzeba udzielii wyja(nieri i informacji potwierdzaj4ce r ealizacjq zadania.

Zgodnie z przylgtyrn, Programem ly'sp6lpracy Gminy lzbicko z organi:acjami po:ar:qdotvymi i podmiotami
u.y'mienionymi w ort.3 ust.3 ust&ry o d:ictlclnoici po1-tku public:nego i o tvolontariacie na rok 2018,\/Y6jl
Gminy Izbicko- opr6cz wsp6lfinansowania zadari publicznych real izowanych przez organizacje pozarza-dowe
i podmioty uprawnione - wspieral sektor pozarzqdowy tak2e w innych formach:
- porady np. w przygotowaniu oferty na otwarty konkurs ofert
- konsultacjespoleczne
- w strukturze organizacyjnej Urzedu Gminy rv Izbicku istnieje stanowisko pelnomocnika ds. organizacji
pozarz4dowych;
- na stronie intemetowej Biuletynu Inlbrmacji Publicznej Gminy Izbicko (BIP) pod adresem
r.vr.vi.v. b ip. i zb i cko. pl
- informowanie drog4 elektroniczn4 Organizacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach skierowanych do nich w
celu efektywnego poruszania siq w obszarze III sektora (min.: doradZwo i udzielanie organizacjom pomocy
merytorycznej w przygotowaniu projekt6w i pisaniu wniosk6w, udzielanie informacj i o istnieniu innych Zr6de1

finansowania, zwlaszcza pochodzqcych z innych Zr6del publicmych, sektora prywatnego, funduszy celowych i
prywatnych firndacji)
- prowadzona jest zakladka przezlaczona dla organizacji pozarzqdowych. Na stronie intemetowej BIP oraz
na stronie rvu rv.izbicko.pl umieszczane s4 m.in.: bie24ce informacje dotycz4ce III sektora, ogloszenia o
otwartych konkursach na realizacjq zadari publicznych, ich rozstzygniEcia, informacj e o prowadzonych
konsultacjach spolecznych, a takZe terminy skladania wniosk6w i obowi4zuj4ce formularze.
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