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SPRAWOZDANIE 
 

z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. 

  

Przyjęty uchwałą Nr L/411/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 października 2014r. 

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” określił priorytetowe obszary 

współpracy i wsparcia w 2015 roku, do których należały (zgodnie z art. 4 ustawy                                   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm.) 

zadania z zakresu: 

Kultury, tradycji i edukacji: 

1) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych                   

(m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy), 

2) wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych, 

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych. 

Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony 

zdrowia: 

1) pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku 

domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek, 

2) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych 

rówieśników,  

3) upowszechnianie krwiodawstwa. 

Kultury fizycznej i sportu: 

1) organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach 

sportowych, 

2) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, 

młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć 

sportowo - rekreacyjnych, (m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, 

rajdów, zawodów). 
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 25 września 2014r. do  

9 października 2014r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu programu współpracy na rok 2015. 

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem konsultacji oraz projektem programu 

współpracy zostały umieszczone w dniu 25 września 2014r. na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Miasta w Ozimku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu (formularz konsultacji oraz projekt programu dostępny był w Referacie 

Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji Gminy – I piętro, pok. 118).  

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku nie wpłynął żaden 

formularz konsultacji. 

Realizacja ww. zadań opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, 

suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji i pozwoliła osiągnąć 

wyznaczone na rok 2015 cele programu współpracy, istotnie wpływając na poprawę 

współpracy między sektorem pozarządowym a administracją publiczną, włączenie 

organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju gminy Ozimek, a także poprzez 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, dzięki 

możliwości uczestnictwa w szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym i  sportowym.  

Współpraca Gminy Ozimek z organizacjami w 2015 roku przyjęła formę wspierania 

wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji. 

Zostało podpisanych 17 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych.  

Ogólna kwota przeznaczona przez Gminę Ozimek na wspieranie zadań publicznych, 

zleconych organizacjom pozarządowym w 2015 roku w wyniku otwartych konkursów ofert,  

wyniosła 155 000,00 zł.  

Zestawienie dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadań w 2015 roku  przedstawia 

się następująco:  
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Zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji: 

 

L.p. NAZWA ORGANIZACJI Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim 

Propagowanie kultury tradycji i edukacji na rzecz mniejszości narodowych 
wśród mieszkańców gminy Ozimek 

 
20 000,00 

2. 

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"  
Grodziec – z tradycją w nowoczesność 

 
20 000,00 

3. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka Kultywowanie tradycji wśród mieszkańców Gminy Ozimek 7 400,00 

 

4. 
Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa  Funkcjonowanie Muzeum w Krasiejowie oraz organizowanie życia 

kulturalnego we wsi Krasiejów 
 

9 000,00 

5. 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i 
Animatorów Klanza Koło Opole 

Żeby tak się chciało chcieć… 4 500,00 

6. 
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 
Sztuk 

Kobieta obfitości – realizacja warsztatów rozwojowych, spektaklu teatralnego 
i wystawy 

2 000,00 

7. 
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi Działalność Stowarzyszenia oraz obsługa i rozwój oferty ekspozycyjnej 

Muzeum Hutnictwa Dolina Małej Panwi 
11 500,00 

8. 
Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” Lekcje edukacyjne w plenerze „Wokół stawu” 3 600,00 

9. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina Tragedia Górnośląska a dzieje regionu i mieszkańców – Cyfrowe Archiwum 

Krzyżowej Doliny 
2 000,00 

        

        

 
     

Razem 80 000,00 
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Zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  i promocji ochrony zdrowia: 

 

L.p. NAZWA ORGANIZACJI Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 

Caritas Diecezji Opolskiej  Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i 
starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza 
mieszkańców Gminy Ozimek 

49 000,00 

2. 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” Życie bez bólu! Promocja ochrony zdrowia 5 000,00 

3. 

Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających 
Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie" 

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek 3 000,00 

4. 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych „Integracja” 

Ośrodek wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin w gminie Ozimek 

12 000,00 

5. 
Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy Mieszkańcy Gminy Ozimek promotorami honorowego 

Krwiodawstwa  
1 000,00 

 
     

Razem 70 000,00 
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Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 

L.p. NAZWA ORGANIZACJI Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"  Dobry ruch – organizacja imprez sportowych 500,00 

2. 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku 3 500,00 

3. 

Opolski Klub Karate Kyokushin Prowadzenie zajęć sportowych karate kyokushin oraz udział w 
zawodach i obozach dla dzieci, młodzieży i osób po 50 roku życia 
zamieszkujących na terenie Gminy Ozimek 

1 000,00 

      
                                                                                          Razem 5 000,00 
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W roku 2015 przyznano 1 dotację w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) na zadanie  

„Usprawnienie i rehabilitacja przewlekle chorego w domu”, realizowane przez Caritas 

Diecezji Opolskiej   w wysokości 10 000,00 zł. 

Organizacje pozarządowe wniosły również wkład własny w realizację poszczególnych 

projektów. Z jednej strony były to wymierne środki finansowe, z drugiej wkład 

pozafinansowy w postaci aktywności i zaangażowania członków organizacji oraz 

wolontariuszy.  

Dodatkowo podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać          

z lokali i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych warunkach.  

Gmina Ozimek zajmowała się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań 

publicznych, udostępniała niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich 

wypełniania, a także procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy 

Ozimek.  

Ponadto Gmina Ozimek  od kilku lat wspiera akcję 1% podatku adresowaną do 

mieszkańców  płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja o organizacjach 

pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku była zamieszczona na stronie 

internetowej www.ozimek.pl i w Wiadomościach Ozimskich.  

 

 

 

 

 

 
 


