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Sprawozdanie z realizacji  

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r., poz. 

284) przedkładam Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 r. 

Celem głównym Rocznego Program Współpracy, obejmującego swoim 

okresem rok 2019 był: rozwój społeczności lokalnej poprzez budowę i wzmocnienie 

potencjału organizacji pozarządowych oraz społecznego zaangażowania mieszkańców 

w rozwój gminy i zaspakajanie potrzeb społecznych. 

Realizacja tak postawionego celu głównego Rocznego Programu Współpracy, 

wymagała dookreślenia poprzez cele szczegółowe, które w sposób naturalny dzieliły 

się na dwie grupy: 

Grupa pierwsza 

Rozwój systemu współpracy poprzez budowanie systemu wsparcia merytorycznego  

i infrastrukturalnego dla rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Grupa druga 

Rozwój zasady subsydiarności poprzez kontynuowanie współpracy w ramach zlecania 

zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym w następujących obszarach 

zadań publicznych:  

1) kultura i sztuka,  

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, 

3) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Dla realizacji Grupy pierwszej celów szczegółowych w roku 2019 obowiązywały 

następujące formy współpracy: 

1) współdziałanie w zakresie tworzenia aktów prawa normatywnego,  
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2)  konsultowanie aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zgodnie  

z procedurą określoną w odrębnej Uchwale Rady Gminy, 

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, poprzez strony 

internetowe www.jemielnica.pl, telefony, pocztę elektroniczną i tradycyjną, 

4) propagowanie działalności trzeciego sektora, wolontariatu m.in. poprzez:  

- pomoc w zamieszczaniu informacji i ogłoszeń dot. ich bieżącej działalności na 

stronie internetowej gminy www.jemielnica.pl, 

- drukowanie różnego rodzaju materiałów informacyjnych dotyczących 

funkcjonowania trzeciego sektora i ekonomii społecznej, 

5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

6) sprawowanie patronatu przez władze Gminy nad inicjatywami i projektami 

organizacji pozarządowych, 

7) udostępnianie niezbędnej infrastruktury gminnej do prowadzenia działalności 

statutowej organizacji na zasadach partnerstwa, w tym zwalnianie z opłat 

czynszowych lokali będących w zasobach gminy na podstawie odrębnej Uchwały 

Rady Gminy, 

8) realizacja zadań w ramach umowy o inicjatywie lokalnej na podstawie odrębnej 

procedury, 

9) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Dla realizacji Grupy drugiej celów szczegółowych w roku 2019 obowiązywały 

następujące formy współpracy: 

1) wspieranie finansowe priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie  

i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2019, na 

następujących zasadach: 

a) w drodze otwartych konkursów ofert na poszczególne zadania na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

http://www.jemielnica.pl/
http://www.jemielnica.pl/
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b) w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

2) wspieranie finansowe zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie art. 12 tej ustawy. 

 

Dla czytelnej oceny realizacji poszczególnych celów szczegółowych programu 

przyjęto niżej omówione wskaźniki dla każdej z poszczególnych form współpracy  

z organizacjami. 

1. Ilość wspólnie przygotowanych aktów prawa normatywnego. - opracowano  

w drodze konsultacji program współpracy na 2020 r. 

2. Ilość aktów prawa miejscowego, do których zgłoszono uwagi - organizacje nie 

złożyły żadnych uwag do aktów prawa miejscowego. 

3. Ilość aktów prawa miejscowego, które zostały poddane konsultacjom  

- konsultacjom został poddany program współpracy na 2020 r. oraz program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 r. 

4. Ilość materiałów promocyjnych - nie wydano materiałów promocyjnych 

dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora, na bieżąco względem potrzeb 

udzielano pomocy w zamieszczaniu informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej 

działalności trzeciego sektora na stronie internetowej gminy.  

5. Ilość wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym - nie powołano 

zespołów o charakterze inicjatywnym, doradczym. 

6. Ilość patronatów udzielonych przez władze Gminy nad inicjatywami i projektami 

organizacji pozarządowych - nie sprawowano patronatów nad inicjatywami  

i projektami organizacji pozarządowych. 

7. Ilość lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione z opłat 

czynszowych - zwolniono jeden lokal. 

8. Łączna powierzchnia lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione 

z opłat czynszowych - 231 m
2
. 

9. Koszty gminy związane ze zwolnieniem organizacji pozarządowych z opłat 

czynszowych - 13131,82 zł. 
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10. Ilość złożonych wniosków o inicjatywę lokalną - organizacje nie złożyły 

       żadnego projektu inicjatywy lokalnej. 

11. Ilość zawartych umów partnerstwa - organizacje nie zawarły żadnej umowy 

partnerstwa. 

12. Ilość projektów w poszczególnych obszarach, zgłoszonych w odpowiedzi na 

ogłoszone konkursy - ogłoszono konkursy w dwóch obszarach: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji - 

przeprowadzono dwa postępowania konkursowe w których wpłynęły cztery 

projekty (dwa projekty LKS „Naprzód” Jemielnica, dwa projekty LZS 

Piotrówka), 

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - przeprowadzono jedno postępowanie konkursowe  

w którym wpłynął jeden projekt, który złożył Caritas Diecezji Opolskiej, 

c) kultura i sztuka - złożono dwa wnioski: 

-  pierwszy wniosek o mały grant złożyło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim,  

-  drugi wniosek o mały grant złożył Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów oddział rejonowy w Strzelcach Opolskich. 

 

13. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w poszczególnych obszarach  

zadań: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji            

- 129 000,00 zł,  

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - 55 000,00 zł, 

c) kultura i sztuka - 6 500,00 zł.  

14. Ilość faktycznie wykorzystanych środków po rozliczeniach w danym obszarze: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji - 

127 591,22 zł w tym: 68 370,67 zł LKS „Naprzód” Jemielnica, 59 220,55 zł 

LZS Piotrówka, 
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b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - 55 000,00 zł Caritas Diecezji Opolskiej, 

c) kultura i sztuka - 6030,29 w tym: 4130,29 zł Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Strzelcach Opolskich projekt pt. 

„Razem lepiej - integracja seniorów z Gminy Jemielnica”, 1900,00 zł 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim projekt pt. 

„Renowacja nagrobka księdza Johannesa Lampke przy kościele 

cmentarnym p.w. Wszystkich Św. w Jemielnicy”. 

15. Ilość zrealizowanych projektów w każdym z obszarów: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji  

- 4 projekty, 

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - 1 projekt, 

c) kultura i sztuka - 2 projekty. 

16. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizację w rozumieniu 

art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nie 

zgłoszono żadnego projektu. 

17. Ilość udzielonych w trybie art. 12. ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, zadań - nie udzielono żadnego zadnia w tym trybie. 

Omówione wskaźniki oddają pełny obraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w 2019 r. Sam program współpracy należy ocenić jako kompleksową regulację, która 

pozwoliła w pełni nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi na różnych 

płaszczyznach, biorąc pod uwagę ich potencjał organizacyjny. Postawione przez 

program cele zostały zrealizowane.  

 

       

Jemielnica, dnia 15.04.2020 r. 

 


