Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie
z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Burmistrz Zawadzkiego w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć
Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjęty został
przez Radę Miejską w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXVI/328/17 z dnia 27 listopada 2017 roku.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie uchwały
Nr XLIV/421/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.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. Konsultacje odbyły się w terminie od
10 listopada do 24 listopada 2017 r. Podczas konsultacji żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła opinii
i uwag do programu.
Gmina Zawadzkie powierzyła organizacjom pozarządowym realizację ustawowych zadań gminy
w zakresie:
1. Pomocy społecznej poprzez opiekę domową nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi,
niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi, opiekę paliatywną, rehabilitację leczniczą osób chorych
i niepełnosprawnych, gimnastykę leczniczą i korekcyjną, wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych
w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwo medyczne oraz świadczenie czynności
medycznych.
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizację powszechnych zajęć sportowych w zakresie:
a) piłki nożnej;
b) piłki ręcznej;
c) tenisa stołowego;
d) karate;
e) modelarstwa;
f) siatkówki.
2) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
5. Krajoznawstwa.
6. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Działalności na rzecz mniejszości narodowych.
I. Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)
W ramach otwartego konkursu ofert w poszczególnych obszarach współpracy zostały wyłonione
uprawnione podmioty, którym przyznano dotacje. Złożone oferty opiniowała komisja konkursowa powołana
Zarządzeniem Nr 390/XXVIII/2018/A Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 marca 2018 r. Zgodnie z procedurą
konkursową określoną w Programie współpracy, oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym,
a następnie zostały ocenione merytorycznie przez komisję konkursową.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie gminy Zawadzkie na 2018 rok
przeznaczono kwotę w wysokości 366 700 zł.
Do konkursu przystąpiło 16 podmiotów, które złożyły 17 ofert: w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym 3, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 6, pomocy społecznej 1,
krajoznawstwa 1 oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 6.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano 16 dotacji. Jedna oferta z przyczyn formalnych została
odrzucona. Burmistrz Zawadzkiego podpisał umowy z 15 podmiotami na realizację 16 zadań.
W zależności od specyfiki danego zadania oraz terminu realizacji i przyznanej kwoty dofinansowania
dotacje przekazywane były jednorazowo lub w transzach.
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Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji i ich wykorzystaniem
zawiera poniższa tabela:
Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota przyznanej
dotacji, zł
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
Klub Karate Nidan
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
36.000,00
w Zawadzkiem
i młodzieży w dyscyplinie karate
Shotokan/WKF
Klub Tenisa Stołowego MOKSIR
Wspieranie i upowszechnianie kultury
30.600,00
Zawadzkie
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie powszechnych zajęć
sportowych w zakresie tenisa stołowego
ASPR Zawadzkie
Organizacja szkolenia i udział w
54.000,00
rozgrywkach piłki ręcznej zespołów
młodzieżowych ASPR Zawadzkie
SS Klub Sportowy Stal Zawadzkie
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
27.900,00
i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna na
terenie gminy Zawadzkie
SUiWSM Klub Modelarski
Modelarstwo w Zawadzkiem 2018
7.200,00
Zawadzkie
Stowarzyszenie Bliżej Szkoły
Zajęcia piłki nożnej
900,00
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Polskie Towarzystwo Turystyczno
Przygoda e Dolinie Małej Panwi
Krajoznawcze, O/Z „Huta Andrzej”

10.000,00

Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Uniwersytetu III
Uniwersytet III wieku w Zawadzkiem –
4.000,00
Wieku w Zawadzkiem
z kulturą przez życie
Polski Związek Rencistów,
Integracja osób starszych Seniorzy-Seniorom
6.400,00
Emerytów i Inwalidów, Zarząd
Oddziału Rejonowego
w Strzelcach Opolskich,
Placówka wykonująca zadanie:
Koło Terenowe w Zawadzkiem
Stowarzyszenie Emerytów
Integracja osób 60+
6.500,00
i Rencistów, Klub Seniora
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Żędowicach
Stowarzyszenie Bliżej Szkoły

„Śląskie Beranie” i koncert „Spotkanie z
Folklorem” 2018
Spotkanie z kulturą i sztuką

8.000,00

Stowarzyszenie Rozwoju i
Upowszechniania Kultury
„Metanoya”
TSKN na Śląsku Opolskim
Placówka wykonująca zadanie:
Koło DFK Żędowice
Fundacja „Mały Krok”

Kulturalnych spotkań ciąg dalszy

5.600,00

Żędowianie z DFK 2018

4.800,00

Krok ku kulturze

2.400,00

2.400,00
zwrot 2,25
Zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi,
samotnymi i starszymi\
CARITAS Diecezji Opolskiej
Pomoc społeczna poprzez opiekę nad
160.000,00
Placówka wykonująca zadanie:
osobami chorymi, niepełnosprawnymi,
Stacja Opieki Caritas
samotnymi i starszymi
w Żędowicach
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CHARAKTERYSTYKA WSPARTYCH ZADAŃ
1) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
Na realizację zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono
środki w wysokości 156.600,00 zł. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:
Zadanie nr 1
1. Nazwa oferenta:

Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie
47-120 Zawadzkie, ulica Opolska 23
2. Nazwa zadania:
Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych
ASPR Zawadzkie
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie oraz zgodnie z terminarzem rozgrywek
4. Cel zadania: popularyzacja piłki ręcznej, promocja regionu, stwarzanie alternatywnych warunków rozwoju
dla dzieci i młodzieży, szkolenie, organizowanie imprez, turniejów, umożliwienie naszemu społeczeństwu
zapoznania się z najlepszymi zespołami z kraju i zagranicy, prowadzenie szkolenia dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
5. Wartość zadania: 60.031,36 zł
6. Wysokość przyznanej dotacji: 54.000,00 zł
7. Wykorzystana kwota dotacji: 54.000,00 zł
8. Środki przeznaczono min. na: pokrycie kosztów transportu, wynagrodzenia instruktorów, obsługę
sędziowską i medyczną, opłaty oraz wpisowe za udział w rozgrywkach i zgrupowaniach, nagrody,
wyżywienie,.
W ramach projektu zorganizowano cykl treningów i szkolenia, jak również udział w rozgrywkach
poszczególnych grup. Drużyny młodzieżowe brały udział w wielu turniejach: m.in. Wieluniu, Lubiążu, Opolu,
Mielcu oraz meczach sparingowych (Komprachcice, Dzierżoniów). Zajęcia z dziećmi rocznik 2009 i młodsze
odbywały 1 raz w tygodniu, dzieci rocznik 2007-2005 2 razy w tygodniu, w grupach juniorów, juniorów
młodszych i młodzików 3 razy w tygodniu. Zorganizowano Turniej „Sławomir Szmal zaprasza”.
Zadanie nr 2
1. Nazwa oferenta:

Klub Tenisa Stołowego „MOKSiR”
47-120 Zawadzkie, ulica Opolska 23
2. Nazwa zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie systematycznych zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie oraz zgodnie z terminarzem rozgrywek.
4.Cel
zadania:
propagowanie,
organizowanie
i
stwarzanie
odpowiednich
warunków
do krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności gry w tenisa, udział
w rozgrywkach ligowych, prowadzenie szkoleń przez trenerów, organizacja treningów i zgrupowań.
5. Wartość zadania: 34.023,90 zł
6. Wysokość przyznanej dotacji: 30.600,00 zł
7. Wykorzystana kwota dotacji: 30.600,00 zł
8. Środki przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów transportu, wynagrodzenia osobowe trenera, opłaty oraz
wpisowe za udział w rozgrywkach, wyżywienie i zakwaterowanie, zakup sprzętu sportowego.
W ramach zadania odbywały się systematyczne treningi i obozy szkoleniowe. Zajęcia odbywały się: żacy 2-3
razy w tygodniu, młodzicy 3-4 razy w tygodniu, kadeci 3-4 razy w tygodniu, juniorzy 3-4 razy w tygodniu.
Poza tym zawodnicy brali udział w zawodach wg kalendarz rozgrywek OZTS i PZTS. Największe sukcesy to
medale na Mistrzostwach Województwa - łącznie 22 medale: 6 złotych. 9 srebrnych i 7 brązowych. W
rankingu młodzieżowym OZTS na koniec sezonu 2017/2018klub zajął 1 miejsce na 31 klubów w
województwie opolskim, natomiast na koniec sezonu 2017/2018 w rankingi klubowym, uwzględniając
również seniorów, zajął 3 miejsce. Brązowy medal dla klubu na Mistrzostwach Polski Juniorek w Krośnie (w
grze podwójnej) zdobyła Julia Bartoszek. W rozgrywkach ligowych juniorów na koniec sezonu drużyna I ligi
juniorów uplasowała się na I miejscu wśród 12 drużyn.
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Zadanie nr 3
1. Nazwa oferenta:

Klub Karate „NIDAN”
47-120 Zawadzkie, ulica Opolska 23
2. Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate shotokan/WKF
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie – hala sportowa, obiekty sportowe w Polsce oraz ośrodki
szkoleniowo-wypoczynkowe.
4. Cel zadania: prowadzenie systematycznych zajęć karate, umożliwienie zaspokojenia potrzeb aktywności
ruchowej grupie dzieci i młodzieży, integracja wszystkich grup ćwiczebnych, podniesienie na wyższy poziom
umiejętności sportowych, ogólny rozwój, zainteresowanie mieszkańców gminy dyscypliną karate, szkolenia,
propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja zawodów.
5. Wartość zadania: 42.358,95 zł
6. Wysokość przyznanej dotacji: 36.000,00 zł
7. Wykorzystana kwota dotacji: 36.000,00 zł
Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie kosztów transportu, wynagrodzenia osobowe instruktorów, opłaty
startowe oraz wpisowe za udział w rozgrywkach i zgrupowaniach, wyżywienie i zakwaterowanie, zakup
sprzętu sportowego i nagród, ubezpieczenia, badania lekarskie.
W ramach zadania regularnie odbywały się zajęcia karate shotokan z dziećmi młodzieżą (2 razy w tygodniu
każda grupa) oraz zorganizowano 2 zgrupowania kadry sekcji. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach
sportowych na terenie kraju oraz zagranicą , szkoleniach i egzaminach. osiągnęli wysokie lokaty na
mistrzostwach województwa, zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, Pucharze Polski, Mistrzostwach
Polski. Kilku zawodników zostało powołanych do kadry województwa młodzików i dwie zawodniczki do
kadry Polski.
Zadanie nr 4
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Upowszechniania i Wspierania Sportów Modelarskich, Klub
Modelarski Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie
2. Nazwa zadania:
Modelarstwo w Zawadzkiem 2018
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie i teren Polski
4. Cel zadania: podstawowe i wyczynowe szkolenie w sportach modelarskich, rozwijanie zainteresowań
i umiejętności technicznych, propagowanie modelarstwa wśród mieszkańców, organizowanie czasu wolnego,
promocja, szkolenia, udział w turniejach.
5. Wartość zadania: 9.668,34 zł
6. Wysokość przyznanej dotacji: 7.200,00 zł
7. Wykorzystana kwota dotacji: 7.200,00 zł
8. Środki przeznaczono min. na: pokrycie kosztów transportu, noclegi, delegacje sędziowskie, opłaty oraz
wpisowe za udział w rozgrywkach, wyżywienie, zakup materiałów i wyposażenia RC do budowy modeli.
Zrealizowano 8 zajęć przygotowawczo-szkoleniowych do startu w zawodach, w których uczestniczyło średnio
12 uczestników (teoria konstrukcji modeli pływających i kołowych, czytanie planów modelarskich,
posługiwania się narzędziami), przeprowadzono 5 treningów sterowania modelami pływającymi dla 16 osób.
Zawodnicy wzięli udział w 4 zawodach modelarskich różnego szczebla (m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska, Mistrzostwa Polski Modeli Pływających). Zawodnicy zdobyli wiele medali na Mistrzostwach Polski
oraz podczas innych imprez modelarskich.
Zadanie nr 5
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie
ul. Opolska 23, Zawadzkie
2. Nazwa zadania:
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna
na terenie gminy Zawadzkie
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie i teren Polski
4. Cel zadania: krzewienie kultury fizyczne wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne treningi i udział
w meczach piłki nożnej w powiecie i województwie opolskim.
5. Wartość zadania: 32.350,74 zł
6. Wysokość przyznanej dotacji: 27.900,00 zł
7. Wykorzystana kwota dotacji: 27.900,00 zł
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8. Środki przeznaczono min. na: pokrycie kosztów transportu, delegacje sędziowskie, wynagrodzenie trenerów,
opłaty oraz wpisowe za udział w rozgrywkach, zakup sprzętu sportowego, wyżywienie.
Zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży odbywały się w 4 grupach: młodzików, orlików, żaków i skrzatów.
Grupa najmłodsza uczestniczyła tylko w treningach, starsza w turniejach powiatowych. Młodzicy biorą udział
w rozgrywkach w swojej kategorii i zajmują środkowe miejsca w tabeli. Zorganizowano trening w ramach

Mobilnej Akademii Młodych Orłów w Zawadzkiem.
Zadanie nr 6
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły” w Kielczy
47-126 Kielcza
ulica Szkolna 1
2. Nazwa zadania:
Zajęcia piłki nożnej
3. Miejsce wykonywania zadania: ZSG Kielcza
4. Cel zadania: Rozwijanie umiejętności gry w piłkę siatkową
5. Wartość zadania: 1.742,00 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 900,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 900,00 zł.
8. Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego.
W ramach projektu 30 dzieci w wieku szkolnym brało udział w cyklu zajęć sortowych ukierunkowanych na grę
w piłkę nożną. Zajęcie pozwoliły na rozwijanie pasji sportowych i aktywne spędzanie wolnego czasu.
2) Zadanie z zakresu pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi,
samotnymi i starszymi
Na realizację zadania publicznego gminy Zawadzkie w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej przeznaczono
środki w wysokości 160.000,00 zł. Zadanie w tym zakresie realizowane było przez:
1. Nazwa oferenta:

CARITAS Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 5 a, 45-010 Opole
Placówka wykonującą zadanie: Stacja Opieki Caritas w Żędowicach
2. Nazwa zadania: Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi
i starszymi na terenie gminy Zawadzkie
3. Miejsce wykonywania zadania: Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej Żędowice, ul. Miarki 1 oraz
w domu chorego na terenie gminy Zawadzkie
4. Cel zadania: Zapewnienie nowoczesnej opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi,
niepełnosprawnymi w ich środowisku domowym. Udzielanie niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych w stacji opieki. Poradnictwo w sprawach medycznych,
higienicznych i odżywiania, świadczenie czynności medycznych w miejscu oraz opieka paliatywna.
Organizowanie pomocy potrzebującym. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
5. Wartość zadania: 221.320,00 zł
6. Wysokość przyznanej dotacji: 160.000,00 zł
7. Wykorzystana kwota dotacji: 160.000,00 zł
8. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów zatrudnienia pielęgniarek, rehabilitantów, zakup leków
i materiałów medycznych, opłatę składek, mediów, zakup niezbędnego sprzętu medycznego.
Pielęgniarki stacji świadczyły usługi zabiegowe, higieniczne, pielęgniarsko – diagnostyczne
w zakresie pielęgniarstwa
środowiskowego,
opieki paliatywnej i
długoterminowej oraz
w zakresie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i promującej zdrowie. Z usług pielęgniarstwa
środowiskowo-rodzinnego, jak i opieki długoterminowej skorzystało 1450 pacjentów, odbyło się 6100 wizyt
domowych. Pielęgniarki wykonały 24.690 zabiegów. Gabinet Rehabilitacyjny Caritas świadczył usługi
ambulatoryjne w zakresie gimnastyki leczniczej i korekcyjnej, masażu leczniczego, usprawnienia ruchowego,
rehabilitacji mózgowych porażeń dziecięcych. Gabinet rehabilitacyjny świadczył usługi przez 5 dni
w tygodniu, skorzystało z niego 1180 pacjentów, co przekłada się na 10.080 wizyt w gabinecie. Łącznie
u wszystkich pacjentów wykonano 30.700 zabiegów rehabilitacyjnych.
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3) Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Na realizację zadania publicznego gminy Zawadzkie w 2018 r. w zakresie turystyki przeznaczono środki
w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie w tym zakresie realizowane było przez:
Zadanie nr 1
1. Nazwa oferenta:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Oddział Zakładowy „Huta Andrzej” w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie, ulica Dworcowa 3a
2. Nazwa zadania:
Przygoda w Dolinie Małej Panwi
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie oraz miejsca odbywania się imprez.
4. Cel zadania: Promowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa. Organizacja imprez turystycznych
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Propagowanie poszanowania przyrody, zapoznanie z walorami
przyrodniczymi naszego regionu - Doliny Małej Panwi. Podnoszenie kwalifikacji turystycznych.
5. Wartość zadania: 127.219,00 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 10.000,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 10.000,00 zł.
8. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów wyżywienia, zakup nagród dla uczestników oraz pokrycie
kosztów transportu.
W ramach zadania Oddział zorganizował 16 imprez turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział łącznie
ok. 1511 uczestników (rok wcześniej ok.1000). Należą do nich m.in. XVII Wiosenny Rajd Kolarski, X Rajd
Rododendrona, XXXVII Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa Regolowiec, XXVII Zlot Młodzieży Szkolnej Góra
Świętej Anny, Festiwal Piosenki Turystycznej, jak również wyprawę wiosenna na Pilsko, wędrówkę górską w
Tatrach oraz wycieczkę krajoznawczą Vac-Budapeszt.
4) Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Na realizację zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 w zakresie kultury i sztuki przeznaczono środki
w wysokości 16.900,00 zł. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:
Zadanie nr 1
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 11
2. Nazwa zadania:
Uniwersytet III wieku w Zawadzkiem – z kulturą przez życie.
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie, teren Polski.
4. Cel zadania: integracja osób starszych, nieaktywnych zawodowo, organizacja czasu dla emerytów,
organizacja atrakcyjnych wyjazdów, poznawanie kultury i tradycji.
5. Wartość zadania: 15.248,19 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 4.000,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 4.000,00 zł.
8. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu.
W ramach zadania grupa 25 emerytów i rencistów uczestniczyła w 3 wyjazdach o charakterze kulturalnoturystycznym, które miały na celu poznanie kultury, historii, zwyczajów i bogactwa architektonicznego.
Zorganizowano wycieczki do Jarosławca, Ustki Darłowa oraz okolic Nysy i Paczkowa, jak również na koncert
do Filharmonii Opolskiej. Ponadto odbywały się regularne spotkania członków.
Zadanie nr 2
1. Nazwa oferenta:

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Oddziału Rejonowego (Koło w Zawadzkiem)
47-100 Strzelce Opolskie, ulica Krakowska 16
2. Nazwa zadania:
Integracja osób starszych Seniorzy-Seniorom
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie oraz na terenie kraju.
4. Cel zadania: Organizacja spotkań kulturalnych, rekreacyjnych, wyjazdów integrujących środowiska ludzi
nieczynnych zawodowo – skierowanych do grup emerytów, rencistów i inwalidów.
5. Wartość zadania: 11.799,08 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 6.400,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 6.400,00 zł.
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8. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wycieczek krajoznawczych - pokrycie kosztów transportu oraz
organizację spotkań integracyjnych.
W realizacji projektu wzięła udział grupa 100 osób. W ramach zadania zorganizowano wyjazdy na krytą
pływalnię oraz do groty solnej w Tarnowskich Górach, spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia oraz
osób samotnych z terenu gminy Zawadzkie, spotkanie mikołajkowe oraz piknik połączony z ogniskiem.
Zorganizowano 3 wycieczki ze zwiedzaniem ciekawych zakątków naszego kraju, Żor i Chorzowa, Byczyny i
Olesna oraz Stronia Śląskiego i Lądku Zdroju. (każda średnio dla 40 osób). Przygotowano akcję
Bożonarodzeniowa Paczka.
Zadanie nr 3
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów KLUB SENIORA
47-120 Zawadzkie, ulica Dębowa 11
2. Nazwa zadania:
Integracja osób 60+
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie, siedziba Klubu oraz na terenie kraju.
4.Cel zadania: Zaspakajanie potrzeb kulturalnych członków, poznawanie walorów turystycznych regionów
kraju. Integracja emerytów i rencistów. Zagospodarowanie wolnego czasu.
5. Wartość zadania: 27.850,20 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 6.500,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 6.500,00 zł.
8. Środki przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów transportu, biletów wstępu na imprezy kulturalne.
W ramach zadania zorganizowano 5 imprez, w tym 2 wyjazdy na imprezy kulturalne do Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu oraz 3 wycieczki turystyczno-krajoznawcze: do Częstochowy, Cieszyna i Wisły oraz GnieznaTorunia i Inowrocławia, ponadto odbyły się spotkania integracyjne.
5) Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Na realizację zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji przeznaczono środki w wysokości 23.200,00 zł. Zadania w tym zakresie realizowane były przez:
Zadanie nr 1
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
47-120 Żędowice
ulica Strzelecka 35
2. Nazwa zadania:
„Śląskie Beranie” i koncert „Spotkanie z Folklorem” 2018
3. Miejsce wykonywania zadania: ZSG Żędowice, Izbicko, Wielowieś, Strzelce Op.
4. Cel zadania: kultywowanie i propagowanie rodzimej kultury ludowej, organizacja imprezy „Śląskie Beranie”
i koncertu „Spotkanie z Folklorem”, doskonalenie umiejętności tanecznych zespołu Żędowianie poprzez
organizację warsztatów tanecznych, reprezentowanie gminy.
5. Wartość zadania: 11.084,64 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 8.000,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 8.000,00 zł.
8. Środki przeznaczono m.in. na organizację konkursu „Śląskie Beranie” poprzez zakup nagród, materiałów
papierniczych, organizację koncertu „Spotkanie z Folklorem” w kinoteatrze oraz warsztatów tanecznych dla
członków zespołu Żędowianie.
W ramach zadania zorganizowano dwie duże imprezy o charakterystyce regionalnej, podczas których
wystąpiło 120 artystów, a obejrzało je około 300 widzów. Ponadto zorganizowano warsztaty taneczne
z profesjonalnym trenerem, w celu podwyższenia umiejętności członków zespołu.
Zadanie nr 2
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „Metanoya”
47-120 Zawadzkie
ulica Kościelna1
2. Nazwa zadania:
Kulturalnych spotkań ciąg dalszy
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie, Kraków
4. Cel zadania: warsztaty wokalne, organizacja imprez kulturalnych i koncertów
5. Wartość zadania: 9.557,60 zł.
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6. Wysokość przyznanej dotacji: 5.600,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 5.600,00 zł.
8. Środki przeznaczono m.in. wynagrodzenie dyrygenta za przeprowadzenie warsztatów wokalnych, zakup
6 strojów dla chórzystów, bilety wstępu.
W ramach zadania zorganizowano warsztaty wokalne, które pozwoliły podniesienie poziomu emisji głosu
i poznanie repertuaru, zorganizowano dla 67 osób wyjazd na Festiwal Muzyki Filmowej do Krakowa oraz dla
12 osób na koncert Mnozil Brass.
Zadanie nr 3
1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły” w Kielczy
47-126 Kielcza
ulica Szkolna 1
2. Nazwa zadania:
Spotkanie z kulturą i sztuką
3. Miejsce wykonywania zadania: ZSG Kielcza
4. Cel zadania: Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci w dziedzinie muzyki oraz plastyki, organizacja
wyjazdu do teatru.
5. Wartość zadania: 3.757,00 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 2.400,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 2.400,00 zł.
8. Środki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć plastyczno-technicznych, artykułów kreatywnych,
materiałów do zajęć z fotografii, usługi transportu i materiałów do zajęć muzycznych oraz bilety wstępu.
W projekcie uczestniczyło 30 dzieci w wieku szkolnym. W ramach projektu odbywały się zajęcia o charakterze
artystycznym: muzycznych, fotograficznych oraz plastyczno-technicznych oraz dzieci uczestniczyły
w wyjeździe do kina.
Zadanie nr 4
1. Nazwa oferenta:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Koło DFK Żędowice
45-009 Opole
ulica M. Konopnickiej 6
2. Nazwa zadania:
Żędowianie z DFK 2018
3. Miejsce wykonywania zadania: Źędowice, teren gminy Zawadzkie
4. Cel zadania: integracja rodzin z Żędowic i miejscowości sąsiednich oraz promocja dziedzictwa kulturowego
i historycznego miejscowości, podtrzymanie tradycji kultury niemieckiej i promocja uroków gminy Zawadzkie.
5. Wartość zadania: 9.044,84 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 4.800,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 4.800,00 zł.
8. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie dla wykonawców i artystów, konferansjera, zakup nagród,
wynajem namiotu oraz organizację spływu kajakowego.
W projekcie zorganizowano 5 imprez integracyjnych dla mieszkańców: Maibaum (150 osób), Konkurs
recytatorski (30 osób), Spływ kajakowy (50 osób), Oktoberfest (500 osób) i Weihnachtsfest (300 osób).
Zadanie nr 5
1. Nazwa oferenta:

Fundacja Mały Krok
47-120 Zawadzkie
ulica Czarna 2
2. Nazwa zadania:
Krok ku kulturze
3. Miejsce wykonywania zadania: Zawadzkie
4. Cel zadania: rozwijanie twórczej aktywności oraz zaktywizowanie życia kulturalnego i artystycznego
beneficjentów zadania. Poprzez udział w zadaniach projektu przygotowanie dzieci i młodzież niepełnosprawnej
do odpowiedniego odbioru sztuki.
5. Wartość zadania: 3.057,75 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji: 2.400,00 zł.
7. Wykorzystana kwota dotacji: 2.397,75 zł.
8. Środki przeznaczono m.in. na organizację wyjazdów do kina, na koncert oraz warsztatów
bożonarodzeniowych.
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W projekcie zorganizowano wyjazd do kina na projekcję filmu rodzinnego, na koncert Gaude Mater Polonia
w Kielczy oraz zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe, podczas których beneficjenci nabyli umiejętności
plastyczne i techniczne.

II. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
Gmina Zawadzkie wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.
1. Współpraca o charakterze promocyjnym dotyczyła: promowania lokalnych organizacji
pozarządowych i podejmowanych przez nie działań na stronie internetowej www.zawadzkie.pl oraz w
lokalnej gazecie samorządowej Krajobrazy Zawadzkiego. Na łamach gazety prowadzono także akcję
zachęcającą do przekazania 1% z podatku dochodowego na rzecz gminnych organizacji
pozarządowych. W ramach działań promocyjnych Burmistrz Zawadzkiego objął patronatem
organizację 9 imprez, w tym m.in. Ligę Halową Probus, Gminne Dyktando, Warsztaty Drużyn
Górnośląskiej Chorągwi Harcerek.
2. Współpraca o charakterze organizacyjnym obejmowała: użyczenie lokali i obiektów gminnych
na realizację zadań publicznych (spotkania, imprezy), w szczególności pomieszczeń i obiektów
umożliwiających organizację zajęć, zawodów oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
których celem było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
III. Zestawienie wskaźników
Osiągnięte wskaźniki w 2018 roku
1.
2.
3.
4.
5.

liczba otwartych konkursów ofert
liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
liczba ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej
liczba oferentów, którzy nie podpisali umów
liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych:
 otwarty konkurs ofert
zrealizowane
rozwiązane
zerwane
unieważnione

1
17
1
0

16
0
0
0

 małe granty
6. liczba organizacji pozarządowych, które nie wykorzystały 100 % dotacji
7. wysokość środków finansowych wykorzystanych w poszczególnych obszarach
zadaniowych:

0
1

1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) turystyki i krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

160.000,00

razem:
8. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu
o środki budżetowe gminy Zawadzkie
9. liczba wspólnie realizowanych zadań (oferty wspólne)
10. wartość środków własnych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe: środki
finansowe oraz praca społeczna*
* na podstawie przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań
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23.200,00
156.600,00
10.000,00
16.900,00
366.700,00
15
0
231.300,72

IV. Podsumowanie
Gmina Zawadzkie realizując cele Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku udzielała organizacjom pozarządowym zarówno wsparcia finansowego, jak
również pomocy pozafinansowej.
Ogłoszono 1 konkurs ofert, w których 15 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację
16 zadań publicznych.
Niemały wkład w realizację poszczególnych projektów wniosły same organizacje pozarządowe.
Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś środki finansowe, a także wkład
pozafinansowy, w postaci aktywności wolontariuszy i członków organizacji.
Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana
organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływały na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.

Opracował: inspektor S. Skrabania
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