
Uchwała Nr VII/ 33  /2015
Rady Gminy Popielów

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. 
Dz. U. z 2013 r.poz.594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379, poz.1072 ) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz. 1118, poz.1138, 
poz. 1146 ) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kupczyk
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                                                                                                          Załącznik do Uchwały Rady Gminy 

                                                                                                          Nr VII/33/2015   

                                                                                                          z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Popielów  kwiecień 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 787E1C34-4B69-41D4-823C-C2CF0D6BAB7E. Podpisany Strona 2



 

 

 

 

 

WSTĘP  

 

 

 

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/220/2013 r. z dnia 28 listopada 2013 roku w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 wymienionej na wstępie ustawy w roku 2014, 

organ wykonawczy nie później niż do 30 kwietnia zobowiązany  jest przedłożyć Radzie Gminy 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz 

formy współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz 

zadań  priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych pozostających we 

właściwości samorządu gminy a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Współpraca Gminy Popielów z podmiotami Programu w roku 2014 obejmowała 

zarówno finansową jak pozafinansową formę  współpracy i dotyczyła w szczególności: 

1. Zlecanie organizacjom oraz podmiotom wymienionym w ustawie, zadań publicznych ,poprzez  

    wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji 

2. Wzajemnie informowanie się  o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu  

    realizacji tych kierunków 

3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, projektów aktów 

    normatywnych 

4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 

5. Współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł 

6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów regionalnych i międzynarodowych 

7. Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Popielów 

8. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń  

9.Udzielanie pożyczek  

 

Id: 787E1C34-4B69-41D4-823C-C2CF0D6BAB7E. Podpisany Strona 3



 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

Współpraca ta odbywała się  głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z ich 

dofinansowaniem  w formie dotacji oraz a pożyczek. 

 

W roku 2014 Wójt Gminy ogłosił 4 konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu: 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) „ Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych 

i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów”  

2) „ Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w 

różnych dyscyplinach sportu”  

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej   z podziałem na dwa rodzaje zadań: 

1) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”   

2) „ Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”. 

 

W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Popielów przyznała stowarzyszeniom  270.000 zł 

 

W roku 2014 złożona  została  jedna   oferta  w trybie poza konkursowym. 

Ofertę  złożyło  Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa RAZEM na realizację  zadania: ,,Spokojny 

Przystanek  na Stobrawskim Zielonym Szlaku”  

Wójt Gminy uznając celowość realizacji tego zadania zawarł  umowę  przyznał dotację  w 

wysokości  4 621,90   zł co stanowiło 15,72% kosztów zadania,  4,28% stanowił wkład rzeczowy 

stowarzyszenia , zaś  pozostałe 80 % kosztów  zadania (kwota  23 518,00 zł ) zostały pokryte z 

funduszy Unii Europejskiej  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/374/2013 Wójta Gminy Popielów z 9 maja 

2013 roku w sprawie   procedury udzielania przez Wójta Gminy Popielów pożyczek 

samorządowym osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w 

art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

działającym na terenie Gminy Popielów na realizacje zadań  współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków pomocowych w roku 2014  udzielono  dwóch  pożyczek  i tak: 
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1. Uchwałą Rady Gminy  z dnia  7 listopada 2014 roku    Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa 

RAZEM otrzymało pożyczkę w wysokości   23 518,00 zł  na dofinansowanie zadania pn 

"Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW 

2007-2013 w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4 ,,Leader 

2. Uchwałą Rady Gminy Nr  XLI/299/2014 z dnia  7 listopada 2014 roku  udzielono pożyczki w 

wysokości 34 326 zł Parafii  Rzymsko-Katolickiej  w Starych Siołkowicach pw. św. Michała 

Archanioła. na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała 

Archanioła - olej na płótnie z I pot. XIX w." realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w 

ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4 ,,Leader. 

 

Rada Gminy  udzieliła  Parafii Rzymsko-Katolickiej w  Karłowicach dotacji w wys.15 000 zł  na prace 

konserwatorskie ołtarza głównego - zabytku wpisanego do rejestru zabytków Województwa 

Opolskiego.  

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINASOWYM 

 

W roku 2014 Stowarzyszenia otrzymały ze strony Gminy Popielów wsparcie na rożnych 

polach  działalności poszczególnych stowarzyszeń  m.in. wyszukiwanie grantów i dotacji spoza  

budżetu gminy  i pomoc przy składaniu projektów oraz ich rozliczanie. 

Organizacje bardzo dobrze współpracują  z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz 

Lokalną Grupą  Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Opolskim  Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego  

W roku 2014 przedstawiciele Stowarzyszenia  Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej wzięli 

udział w Pikniku Nad Odrą  organizowanym przez  Miejskie  Centrum Organizacji  Pozarządowych 

prezentując  rękodzieło i produkty lokalne zaś  Koło Gospodyń Wiejskich w konkursach kulinarnych  

oraz w Opolskim Turnieju  Kół Gospodyń Wiejskich .  

W 2014 roku  za swoją działalność i podejmowane  przedsięwzięcia  Koło Gospodyń Wiejskich w 

Karłowicach  otrzymało wyróżnienie w konkursie „Magnolia”    organizowanym przez Starostę 

Opolskiego.  

Ponadto udzielamy pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji  m.in. wypożyczaniu sprzętu 

audiowizualnego, sal czy pomieszczeń w świetlicach wiejskich oraz wspieramy stowarzyszenia w 

zakresie ich udziału w rożnego rodzaju targach, konkursach czy pokazach. 

W roku 2014  Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju Wsi Stobrawa, Stare Kolnie i Rybna  podjęło 

decyzję o likwidacji   organizacji.  Proces likwidacji organizacji przebiegał  dwuetapowo. Po pierwsze 

poprzez podjęcie uchwały otwarto likwidację , a następnie  złożono wniosek o   wykreślenie 

stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE  UCHWAŁ  W ROKU 2014 

 

Na podstawie uchwały  Nr XLIII /299 /2010 Rady Gminy w Popielowie z dnia23 września 2010 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy 

Popielów i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Popielów przeprowadzono 12  konsultacji  

niżej wymienionych  aktów: 

 

1.Projektu uchwały Nr XXXIV/ 235/2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

2.Projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/201 2 Rady Gminy w Popielowie z dnia 

28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

3. Projektu uchwały Nr XXXIV/234/2014  sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania 

4. Projektu uchwały Nr XXXIV-235-2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze 

5. Projektu uchwały Nr XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Popielów  

6. Projektu uchwały Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

7. Projektu uchwały Nr XXXVI-263-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do 

uchwały XXII-164-2012 

8. Projektu uchwały Nr XXXVI-258-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat 

wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna 

9.Projektu uchwały  Nr XXXVI-256-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów  

10.Projektu  uchwały Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Rocznego Programu Współpracy 

11 Projektu uchwały Nr XXXVIII-280-2014 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

12. Projektu uchwały  Nr XXXVIII-276-2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego.  
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INICJATYWY LOKALNE 

Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII-313-2010 z dnia 4.11.2010 r określony został tryb i kryteria realizacji 

zadania publicznego.  W roku 2014 na plan  40 000 zł  wykorzystano 39 921,78 zł    tj. 99,80  %  

W ramach wydatków złożono  8 wniosków : 

1.IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

  wkład finansowy gminy -1 555,73 zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -970 zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie -900 zł  

  Razem  3 425, 73  zł  z czego wkład gminy  stanowi  45,40 %  zaś wkład mieszkańców -1 870 zł  

  co stanowi -54,60% 

2.AKTYWIZACJA ŻYCIA SPORTOWEGO BUDOWA MIEJSC DLA WIDZÓW W 

POPIELOWIE 

  wkład finansowy gminy -2 000  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -960  zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie -450 zł  

  Razem – 5 410 zł  z czego wkład gminy   stanowi  36,97 % zaś  wkład mieszkańców -1410 zł   

  co stanowi -26,03% 

3.BUDOWA PLACU REKREACYJNO-SPORTOWO –INTEGRACYJNEGO W RYBNEJ  

  wkład finansowy gminy – 10 279,99  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -1200  zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie -2.200 zł  

  Razem -13 479,99 zł  z czego wkład gminy stanowi  76,27 % i wkład mieszkańców -3 200  zł  co  

  stanowi -23,73 % 

4.WYKONANIE OBRZEŻA WOKÓŁ BOISKA  DO PIŁKI PLAŻOWEJ W NOWYCH 

SIOŁKOWICACH 

   wkład finansowy gminy -4 876,80  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy – 2.100 zł  

  Razem -6 976,80 zł  z czego wkład gminy  stanowi  69,90 % i wkład mieszkańców -  2 100zł  co  

   stanowi -30,10% 

 

5.ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W KANIOWIE  

  wkład finansowy gminy -5 800  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -2 520   zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie – 650  zł  
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  Razem -8 970   zł  z czego wkład gminy   stanowi  64,66 % i wkład mieszkańców -3 170   zł  co  

   stanowi -35,34 % 

6.MODERNIZACJA ZAPLECZA SOCJALNEGO PRAZ DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

BOISKA SPORTOWEGO W KARŁOWICACH 

  wkład finansowy gminy -10 649,45  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -10 050   zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie – 0 zł  

  Razem -20 699,45  zł  z czego wkład gminy   stanowi  51,45 % i wkład mieszkańców -10 050    zł  

co 

   stanowi -48,55% 

7.ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYCH 

KOLNIACH  

  wkład finansowy gminy -2 299,81  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -660   zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie – 2000  zł  

  Razem -4 959,81  zł  z czego wkład gminy   stanowi  46 37 % i wkład mieszkańców -2 660    zł  co 

  stanowi -53,63% 

8.ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEJ PRZYDROŻNEJ KAPLICZKI PRZED DALSZYM 

NISZCZENIEM W NOWYCH SIOŁKOWICACH  

  wkład finansowy gminy -2 460  zł  

  praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy -900   zł  

  praca sprzętu  udostępnionego nieodpłatnie – 2000  zł  

  Razem -5 360   zł  z czego wkład gminy   stanowi  45,90 % i wkład mieszkańców -2 900  zł  co 

  stanowi -54,10% 

Ogółem z budżetu Gminy  wsparto inicjatywy lokalne kwotą 39 921,78 zł co stanowi 99,80% 

natomiast wkład pracy mieszkańców  wyszacowano na kwotę 27 360  zł co stanowi 68,40 % 

Ogółem w roku 2014   z budżetu gminy na zadanie w zakresie współpracy z organizacjami  i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym  wyasygnowano  kwotę  

347.465,90 zł   
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