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Gmina Izbicko 

Kwiecień 2020r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko                                                                            

z organizacjami pozarządowymi  w 2019 roku 

 

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą NR X LVII.273.2018 z dnia 13.11.2018r. Rady Gminy  w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest 

zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Izbicko z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do 

dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy 

wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i 

umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. 

 

WSPÓŁPRACA 
Współpraca Gminy Izbicko z podmiotami Programu w roku 2019 obejmowała w szczególności: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań 

publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

Na  rok 2019 Gmina Izbicko ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujących zadania w następujących 

obszarach: 

a)  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń  

zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją 

leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko. 

b) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form 

wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów. 

c) Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej  

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Na podstawie uchwały  LXI/ 298/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 08.11.2010 r. w sprawie sposobu 

konsultowania  się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji                                                                                                                 

W  dniach 30.10.2018r. – 13.11.2018r. przeprowadzono konsultacje społeczne niniejszego projektu uchwały: 

Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko 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 o wolontariacie 

na rok 2019.                                                                                                                                                                                

Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego Projektu uchwały. Projekt uchwały 

został poddany pod obrady Rady Gminy Izbicko i został przyjęty dnia 13.11.2018r. – Uchwała Nr 

XLVII.273.2018 z dnia 13 listopada 2018r. 
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WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT                                       

Organizacje pozarządowe złożyły w otwartym  konkursie ofert na rok 2019  łącznie 5 ofert. Wszystkie zostały 

pozytywnie rozpatrzone i otrzymały dofinansowanie na realizację zadań  - zostało podpisanych  5 umów. 

Gmina Izbicko na realizację zadań zabezpieczyła kwotę w wysokości: 208.000,00 zł słownie: dwieście osiem 

tysięcy  zł  00/100 gr. 

W otwartym konkursie ofert, organizacje złożyły łącznie  zapotrzebowanie na kwotę: 208. 000,00 zł, słownie: 

dwieście osiem tysięcy zł 00/100 gr.  

Gmina Izbicko w drodze otwartego konkursu ofert, przyznała łącznie organizacjom dotację na sumę: 

208.000,00 zł , słownie: dwieście osiem tysięcy zł 00/100 gr. 
 

 Wyniki otwartego konkursu ofert w 2019r.; 

Z obszaru – Pomocy społecznej: 1 organizacja 

Nazwa zadania – pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na 

terenie Gminy Izbicko przyznaje się Organizacji Pozarządowej – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul. 

Szpitalna 5a, 45-010 Opole, dotację w kwocie: 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy  zł 00/100gr. 

Z obszaru- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:   3 organizacje                                                        

Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie  piłki nożnej i skata dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  

przyznaje się Organizacji Pozarządowej – GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 

IZBICKO,  ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko,  dotację w kwocie:  45.000,00 zł, słownie: czterdzieści  

pięć tysięcy  zł 00/100gr. 

Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych przyznaje się 

Organizacji Pozarządowej – LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŹRÓDŁO", ul. Kani 3, 47-180 Krośnica 

dotację w kwocie: 45 000,00 000 zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100 gr.  

Nazwa zadania – Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów,  przyznaje się Organizacji Pozarządowej – 

LUDOWY KLUB SPORTOWY  ZIEMIA OPOLSKA w Opolu, ul. Wyczółkowskiego 11, 45-755 Opole 

dotację w kwocie: 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy zł 00/100 gr. 

Z obszaru- Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej: 1 organizacja 

Nazwa zadania - Wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości Kulturowej 

Mniejszości w roku 2019 w Gminie Izbicko, przyznaje się Organizacji Pozarządowej – TOWARZTSTWO 

SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM w  Opolu, ul. M. Konopnickiej 6, 

45-004 Opole, dotację w kwocie: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr. 

 Organizacje złożyły sprawozdania z otrzymanych dotacji. 
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KONTROLA ZADANIA PUBLICZNEGO  

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach z organizacjami pozarządowymi z dnia 

28.01.2019r. w § 9 Kontrola zadania publicznego, Zleceniodawca - Gmina Izbicko sprawuje kontrolę 

prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę.  W ramach kontroli Zleceniobiorca 

zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji CD, oraz jeśli zajdzie 

potrzeba udzielić wyjaśnień i informacji potwierdzające realizację zadania. 

Pismem z dnia 16.10.2019r., nr sprawy: OP.526.2.2019 Gmina Izbicko wystąpiła  do Organizacji 

Pozarządowych  z prośbą o dostarczenie materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy 

realizacji zadań publicznych.  

Organizacje przedstawiły  wymagane dowody realizacji zadań, które zostały rozpatrzone pozytywnie  

pod względem  jakości, rzetelności  i efektywności.  

Organizacje zostały powiadomione o wynikach kontroli. 

Kontrolę uznano za  zakończoną gdyż nie stwierdzono  żadnych nieprawidłowości, nie było zaleceń 

czy wad do usunięcia. 

 

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  

 
Zgodnie z przyjętym, Programem Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Wójt 

Gminy Izbicko- oprócz współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

i podmioty uprawnione - wspierał sektor pozarządowy także w innych formach:  

-   porady  np. w przygotowaniu oferty na otwarty  konkurs ofert 

-   konsultacje społeczne 

-   w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku istnieje stanowisko pełnomocnika ds. organizacji 

pozarządowych;  

-  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbicko (BIP) pod adresem 

www.bip.izbicko.pl 
 -  informowanie drogą elektroniczną Organizacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach  skierowanych do nich w 

celu efektywnego poruszania się w obszarze III sektora  (min.: doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy 

merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków, udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł 

finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i 

prywatnych fundacji) 

-  prowadzona jest zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych. Na stronie internetowej BIP oraz 

na stronie www.izbicko.pl  umieszczane są m.in.: bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o 

otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, informacje o prowadzonych 

konsultacjach społecznych, a także terminy składania wniosków i obowiązujące formularze.  
 

Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana 

organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem. 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019 daje 

podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych. 

Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji aby efektywnie 

wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności.  

 

Opracowała: 

Aneta Adamiec 

http://www.bip.izbicko.pl/
http://www.izbicko.pl/
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pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych 

Izbicko, dn.14.04.2020r. 


