
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRUPSKI MŁYN  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI W 2015 ROKU 

 

Program Współpracy Gminy Krupski Młyn 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 w 2015 roku wynikał z Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Krupski Młyn 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, który 

przyjęty został uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn numer XLIX/409/14 z dnia 28 października 

2014 roku. Przewiduje on realizacją założeń w nim zawartych od 1 stycznia 2015 roku do 31 

grudnia 2015 roku.  

Podjęcie uchwały wynikało z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016, poz.239 ze zmianami), nakładającego na organ 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową 

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i 

zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. 

W ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn 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 Rada Gminy Krupski Młyn deklaruje 

budowanie dialogu obywatelskiego,  intencję umacniania lokalnej kreatywności, stwarzania 

warunków do powstawania lokalnych inicjatyw i struktur organizacyjnych wspierających 

aktywność społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych we 

współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  

Intencją władz Gminy Krupski Młyn było wspieranie organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców w procesie realizacji inicjatyw obywatelskich w zakresie posiadanych środków 

finansowych oraz zasobów technicznych i kompetencji pracowników w sposób jak najbardziej 

skuteczny. 

Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana jest  

w formach finansowych i pozafinansowych. Współpraca finansowa polegała na zlecaniu 

realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na ich realizacji. Kwota przeznaczona 

na wspierania zadań w roku 2015 wyniosła 147688,93 zł. 

Jako priorytetowe w roku 2015 określono wspieranie działalności w zakresie usług 

pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 



Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2015 roku ogłoszono 1 grudnia 2014 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie 

wpłynęła jedna oferta konkursowa. W ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 ofertę złożył Klub 

Sportowy NITRON. 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku ogłoszono 1 grudnia 2014 roku.  

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta konkursowa. W ramach Otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych 

w 2015 roku ofertę złożył Caritas Diecezji Gliwickiej. 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2015 roku – II nabór ogłoszono 2 kwietnia 2015 roku. W odpowiedzi na 

ogłoszenie wpłynęła jedna oferta konkursowa. W ramach Otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 – II nabór ofertę 

złożyła OSP Potępa. 

Komisja konkursowa dla konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w składzie: Stefan Hajda - 

przewodniczący komisji, Ewa Śleboda oraz Rafał Tropper powołana została zarządzeniem 

Wójta z 31 grudnia 2014 roku (0050/167/2014). Komisja dokonała oceny formalnej złożonej 

22.12.2014 r. oferty, dokonała indywidualnej oceny oferty wg kryteriów określonych 

Zarządzeniem Wójta, zaopiniowała ją pozytywnie i rekomendowała do dofinansowania. 

Umowa z KS NITRON na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2015 podpisana została 23 stycznia 2015 r. Realizacja umowy przebiegła 

bez zakłóceń. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015, zgodnie z postanowieniami umowy, Klub 

Sportowy NITRON złożył 1 lutego 2016 roku. Po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności 

sprawozdania zostało ono przyjęte.  

Komisja konkursowa dla konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług 

pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku w składzie: Stefan Hajda - przewodniczący komisji, 

Ewa Śleboda, Rafał Tropper oraz Franciszek Sufa, jako przedstawiciel organizacji pozarządowej 

„Regionalne Ognisko Historyczne” powołana została zarządzeniem Wójta z 31 grudnia 2014 

roku (0050/166/2014). Komisja dokonała oceny formalnej złożonej 22.12.2014 r. oferty, 

dokonała indywidualnej oceny oferty wg kryteriów określonych Zarządzeniem Wójta, 

zaopiniowała ją pozytywnie i rekomendowała do dofinansowania. Umowa z Caritas Diecezji 

Gliwickiej na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 

2015 podpisana została 2 stycznia 2015 r. Realizacja umowy przebiegła bez zakłóceń. 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w zakresie usług pielęgnacyjno – 

opiekuńczych w 2015, zgodnie z postanowieniami umowy, Caritas Diecezji Gliwickiej złożył 28 



stycznia 2016 roku. Po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności sprawozdania zostało ono 

przyjęte. 

Komisja konkursowa dla konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2015 – II nabór roku w składzie: Stefan Hajda - przewodniczący komisji, 

Piotr Gwóźdź oraz Rafał Tropper powołana została zarządzeniem Wójta z 23 kwietnia 2015 

roku (0050/46/2015). Komisja dokonała oceny formalnej złożonej 23.04.2015 r. oferty, 

dokonała indywidualnej oceny oferty wg kryteriów określonych Zarządzeniem Wójta, 

zaopiniowała ją pozytywnie i rekomendowała do dofinansowania. Umowa z OSP Potępa na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 – II nabór podpisana 

została 27 kwietnia 2015 r. Realizacja umowy przebiegła bez zakłóceń. Sprawozdanie końcowe 

z realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 – II nabór, zgodnie 

z postanowieniami umowy, OSP Potępa złożyła 30 września 2015 roku. Po sprawdzeniu 

prawidłowości i kompletności sprawozdania zostało ono przyjęte.  

Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 przebiegła 

płynnie i przyniosła lokalnej społeczności korzyści, z których najważniejsze to popularyzacja 

sportu i rekreacji, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 

treningowych, organizacja zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach i 

turniejach  sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w 

zawodach i turniejach międzygminnych, upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez 

organizowanie imprez sportowych takich jak turnieje i festyny sportowe, budowa miejsca 

spotkań i rekreacji mieszkańców wraz z jego utrzymaniem i wykorzystaniem w czasie 

organizowanych imprez dla mieszkańców, zapewnienie opieki pielęgniarskiej nad osobami 

chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi w miejscu ich przebywania, zapewnienie 

opieki pielęgnacyjna i socjalna nad pacjentem i jego rodziną, zapewnienie opieki paliatywnej 

nad pacjentem i jego rodziną w terminalnym okresie choroby oraz  rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych. 

Stopień realizacji programu współpracy na podstawie założonych w Programie współpracy 

wskaźników ewaluacji:  

- liczba otwartych konkursów ofert – 3, 

- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 3, 

- liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego - 3, 

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) - 0, 

- liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia - 3, 

- ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki 

budżetowe - 3, 



- liczba beneficjentów realizowanych zadań – 105 osoby w ramach realizacji zadań publicznych 

w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych, około 3000 osób w ramach realizacji zadań w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku (w ramach I i II naboru). 

- liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki 

budżetowe - 3, 

- liczba wspólnie realizowanych zadań - 0, 

- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty na realizację zadań publicznych – 120585,51 zł, 

- wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu - 

147688,93  zł. 

 

Współpraca pozafinansowa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2015 

roku realizowana była poprzez wzajemne informowanie się i realizację wspólnych projektów i 

inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej (Dni Krupskiego Młyna, zawody, turnieje  

i współzawodnictwo sportowe, uroczystości inauguracji i zakończenia sezonu zawodów), 

informowanie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,  

w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, udostępnianie informacji dotyczących 

działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych Gminy (informacje  

o konkursach, wydarzeniach, dotacjach i darowiznach - 1%), udzielanie organizacjom 

doraźnego wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie obiektów. 


