
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                                                

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019                                              

( zgodnie z art. 5a pkt. 3 cyt. wyżej Ustawy) 

 

            W 2019 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu 

oraz pomocy społecznej .     

             Ogólna kwota zaplanowana przez Gminę Głogówek na wspieranie zadań dotyczących 

realizacji działań  w zakresie kultury fizycznej i sportu  organizacjom pozarządowym w 2019 roku 

wyniosła  200 000 zł.  

            Wysokość środków publicznych, które przekazała gmina Głogówek na realizację zadania  

zleconego realizowanego przez Caritas Diecezji Opolskiej w 2019 roku wynosiła 182 000 zł  

           Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów.                      

Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne  środki finansowe,          

a także wkład pozafinansowy, czyli  głównie aktywność wolontariuszy. Nierzadko organizacje 

pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie rzeczowe oraz wsparcie finansowe od sponsorów 

prywatnych, firm lub instytucji.  

 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Podstawowe formy współpracy Gminy Głogówek z organizacjami w 2019 roku miały 

charakter pozafinansowy i finansowy.  

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

• Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych 

kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, 

• Gmina Głogówek konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów 

normatywnych dotyczących sfer współpracy (Roczny Program Współpracy), 

• W ramach współpracy pozafinansowej organizacje miały możliwość przesyłać do Ref. 

Promocji i Rozwoju  informacje na temat różnorodnych działań, które zamieszczane były na 

stronie internetowej Gminy.  

• Sprawowano patronat  nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje przy 

realizacji zadań objętych programem, 

• Zlecono realizację zadań na zasadach określonych w ustawie w formie:  

- wspierania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 



 

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych. 

 

• Współpraca o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polega głównie na zleceniu zadań publicznych 

w formie ich wspierania, powierzania wykonania zadań publicznych oraz udzielania dotacji. 

Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku 

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie „Rocznego Programu współpracy 

Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019”.  

                                                                                

    Powierzono realizację zadań publicznych następującym organizacjom : 

1. Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci  młodzieży i dorosłych na terenie gminy 

Głogówek: 

- Klub Sportowy FORTUNA  Głogówek  49 000,00    

- Ludowy Klub Sportowy Racławice  28 000,00 

- Ludowy Klub Sportowy Rzepcze    6 500,00 

- Ludowy Klub Sportowy Zawada    6 500,00  

- Ludowy Klub Sportowy „Partyzant” Kazimierz    10 00,00 

- Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK”  Biedrzychowice           30 000,00 

- LZS Stare Kotkowice        6 500,00 

- LZS Twardawa                                                                         19 000,00 

- LZS Szonów                                                                              10 000,00                                                               

2. Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej kobiet na terenie gminy Głogówek 

- Ludowy Klub Sportowy  „ROLNIK” Biedrzychowice       17 500,00 

3. Propagowanie zadań w zakresie piłki siatkowej wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych  poprzez 

szkolenie i branie udziału w   rozgrywkach  

- Ludowy Klub Sportowy  „ROLNIK” Biedrzychowice        7 000,00 

4. Propagowanie zadań w zakresie uprawiania sportów strzeleckich przez mieszkańców Gminy 

Głogówek 

- Bractwo Strzeleckie Głogówek            10 000,00 

 

 

 

 



 Wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Głogówek  

    realizowanego przez Caritas Diecezji Opolskiej obejmowało  następujące zadania:  

 

• wykonywanie pracy socjalnej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, 

• wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w celu usprawniania do funkcjonowania                         

w społeczeństwie poprzez rehabilitację dostosowaną do potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzeń lub niepełnosprawności, 

• udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji, 

• konsultacje i instruktaż dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów, 

• załatwianie spraw bieżących związanych z leczeniem i rehabilitacją : 

• wezwanie lekarza, 

• rejestracja u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty 

• udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w leki i środki opatrunkowe 

 

       Wszystkie sprawozdania ( częściowe i końcowe )  z realizacji zaplanowanych zadań 

publicznych - złożone zostały w terminach określonych w umowach.  

 

W roku 2019 Gmina Głogówek współpracowała również  z Grupami Odnowy Wsi działającymi 

na terenie Gminy. Członkowie tychże grup coraz prężniej działają, reprezentując gminę na różnego 

rodzaju wystawach, konkursach kulinarnych na różnych szczeblach gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich przy współudziale i współfinansowaniu gminy. Zajmują się również organizacją 

festynów i innych imprez cyklicznych oraz aktywnie w nich uczestniczą. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

 

Krystyna Ostarek 

ds. pożytku  publicznego  


