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Sprawozdanie z realizacji  

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie 
w 2019 roku 

 
Program współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok uchwalony został Uchwałą 
Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. W uchwale tej na 
realizację Programu zaplanowano 710.000,00 zł. 

 Projekt powyższej uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na  terenie Gminy 
Głuchołazy. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu 
umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 
w Głuchołazach oraz na tablicy  ogłoszeń. Ponadto projekt uchwały poddany został 
konsultacjom w dniu 17 października 2018r. w formie spotkania z przedstawicielami  
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cyt. Ustawy.  

Środki finansowe na realizację  Programu  zaplanowano w budżecie Gminy Głuchołazy 
uchwalonym przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą  
Nr III/26/18  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok. 

Realizacja zadań publicznych zlecana była w trybie otwartego konkursu ofert oraz  
w trybie art. 19a wyżej cyt. Ustawy. 

 W trybie otwartego konkursu ofert dotację na realizację zadań publicznych otrzymały 
następujące stowarzyszenia: 

 
I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy 
Głuchołazy w 2019 r. 
 
Zadanie nr 1 – narciarstwo biegowe  - wysokość środków publicznych przewidzianych na 
realizację tego zadania - 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące), ofertę złożył PTTK 
Oddział w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej, oferta została przyjęta,                       
po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne                 
i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte. 
 

Zadanie nr 2 - tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych na 
realizację tego zadania - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), ofertę złożyło 
Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji 
zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji 
zadania, które zostały przyjęte.  

 
Zadanie nr 3 - motocross - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację 
tego zadania - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), ofertę złożyło Stowarzyszenie 
OFFROAD Team, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent 
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dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały 
przyjęte. 
 
Zadanie nr 4 – tenis stołowy - wysokość środków publicznych przewidzianych na 
realizację tego zadania - 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące), ofertę złożył 
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy WAKMET Bodzanów, oferta została 
przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania 
merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte. 
 
Zadanie nr 5 – sport szkolny - wysokość środków publicznych przewidzianych na 
realizację tego zadania - 22.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące), ofertę 
złożył Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy, oferta została przyjęta,                             
po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne                   
i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.  

 
II. Zadania zapisane  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019r. W wyniku  przeprowadzonych  otwartych konkursów ofert 
dotacje w 2019r.  otrzymały poniższe stowarzyszenia : 

 
1. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „AZYL” na zadanie pn. „Prowadzenie działań 

skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu 
Abstynenta. Pomyśl, aby trzeźwieć w Azylu i nie pić alkoholu”, wysokość środków 
publicznych przewidzianych na realizację tego zadania  - 30.000,00 zł ( słownie złotych: 
trzydzieści  tysięcy), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie 
końcowe. 
 

2. Stowarzyszenie „Słoneczna Dolina”  na zadanie pn. „Prowadzenie działań 
skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  
Abstynenta”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania  - 
30.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy), po zakończeniu realizacji zadania 
beneficjent złożył sprawozdanie końcowe. 

 
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy na zadanie 

pn. „Prowadzenie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej w Głuchołazach jako placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej: 
działania socjoterapeutyczne, wzmacnianie umiejętności społecznych i kompetencji 
wychowawczych dla społeczności lokalnej miasta i gminy Głuchołazy”, wysokość środków 
publicznych przewidzianych na realizację tego zadania  - 210.000,00 zł (słownie: dwieście 
dziesięć tysięcy), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie 
końcowe. 

 
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół CARITAS na 

zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół 
zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych”, wysokość środków 
publicznych przewidzianych na realizację tego zadania – 75.000,00 zł (słownie: 
siedemdziesiąt pięć tysięcy), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent złożył 
sprawozdanie końcowe. 
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III. Ponadto w trybie otwartego konkursu ofert dotację otrzymały: 
 
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo – Rehabilitacyjne Dzieci 

Niepełnosprawnych w Głuchołazach na zadanie pn. „Prowadzenie działań na rzecz 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na 
realizację tego zadania  - 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy ), po zakończeniu 
realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.  

 
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy na zadanie pn. 

„Dożywianie i pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Głuchołazy tj. dla 
osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w 
trudnej  sytuacji życiowej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację 
tego zadania - 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy), po zakończeniu 
realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.  

 
3. Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

środowisku domowym”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację 
tego zadania - 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy), po zakończeniu 
realizacji zadania beneficjent złożył sprawozdanie końcowe.  

 
4. Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn. „Prowadzenie hospicjum domowego”, 

wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania  - 20.000,00 zł 
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), po zakończeniu realizacji zadania beneficjent 
złożył sprawozdanie końcowe.  

 
IV. Realizacja zadań publicznych  na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku   

publicznego i o wolontariacie - może być zlecana  z pominięciem otwartego konkursu  
ofert   w przypadku  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, 
którego termin realizacji nie przekracza 90 dni a kwota dotacji – 10.000 zł.  W 2019 r. 
roku z tzw. małej dotacji skorzystały niżej wymienione stowarzyszenia: 

 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin 

w Głuchołazach na zadanie „Seniorzy aktywni i zdrowi”, wysokość środków publicznych 
przewidzianych na realizację tego zadania –  4.350,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 
trzysta pięćdziesiąt), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent 
dotacji złożył sprawozdanie z realizacji zadania, które zostało przyjęte. 

 
2. Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz WICHROWE WZGÓRZE na zadanie pn. 

„Aktywny senior – zdrowy senior”, wysokość środków publicznych przewidzianych na 
realizację tego zadania –  2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), oferta została 
przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z 
realizacji zadania, które zostało przyjęte. 

 
3. Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz WICHROWE WZGÓRZE na zadanie pn. 

„Senior na tak”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego 
zadania –  3.150,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto pięćdziesiąt), oferta została 
przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z 
realizacji zadania, które zostało przyjęte. 
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4. Stowarzyszenie na Rzecz Szkół „ Chrobry” przy Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bolesława Chrobrego w Głuchołazach na zadanie pn. „V Festiwal Teatrów Ulicznych w 
Głuchołazach”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego 
zadania –  8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy), oferta została przyjęta, po 
zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdanie z realizacji 
zadania, które zostało przyjęte. 

 
5. KKS „SUDETY” Burgrabice na zadanie pn. „Zadanie w zakresie szkolenia młodzieży z 

terenu sołectwa Burgrabice i Sławniowice w zakresie kultury fizycznej”, wysokość 
środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania –  3.500 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące pięćset), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania 
beneficjent dotacji złożył sprawozdania z realizacji zadania, które zostały przyjęte. 

 
6. PTTK Oddział w Głuchołazach na zadanie pn. „XI Wiosenne Krajoznawcze Spotkania 

na Kopie Biskupiej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację 
zadania – 1.500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset), oferta została przyjęta, po 
zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania z realizacji 
zadania, które zostały przyjęte. 

 
7. Towarzystwo Aktywni Kreatywni „TAK” na zadanie pn. „Most Kultury Festival”, 

wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 10.000 zł 
(słownie złotych: dziesięć tysięcy), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji 
zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania z realizacji zadania, które zostały 
przyjęte. Zwrócono 272,66 zł niewykorzystanej części dotacji. 

 
8. Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” przy Oddziale PTTK w Głuchołazach na 

zadanie „Gold Hill Maraton MTB Głuchołazy”, wysokość środków publicznych 
przewidzianych na realizację zadania – 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), oferta 
została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył 
sprawozdania z realizacji zadania, które zostały przyjęte. 

 
9. Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” na zadanie pn. „Afrykańska Szkoła Rytmu 

2019”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 6.500 zł 
(słownie złotych: sześć tysięcy pięćset złotych), oferta została przyjęta, po zakończeniu 
realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania z realizacji zadania, które 
zostały przyjęte. 

 
10.  Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” na zadanie pn. „XIV Międzynarodowy 

Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2019”, wysokość środków publicznych 
przewidzianych na realizację zadania – 9.500 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 
pięćset), oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji 
złożył sprawozdania z realizacji zadania, które zostały przyjęte. 

 
11. Głuchołaski Klub Sportowy „Głuchołazy” na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach IV 

ligi piłki nożnej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 
9.500 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset), oferta została przyjęta, po 
zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania z realizacji 
zadania, które zostały przyjęte. 
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12. Głuchołaski Klub Sportowy „Głuchołazy” na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach B-
klasy piłki nożnej”, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania 
– 4.500 zł (słownie złotych: cztery tysięcy pięćset), oferta została przyjęta, po 
zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania z realizacji 
zadania, które zostały przyjęte. 

 
 
 
 
 
 


