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Uchwała Nr XXXV/245/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 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 2020 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Opracował: Referat Organizacyjny 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020 

Popielów 2021 

  

Załącznik do uchwały Nr XXXV/245/2021

Rady Gminy Popielów

z dnia 27 maja 2021 r.
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WSTĘP 

 Roczny program współpracy Gminy Popielów na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Gminy 

Popielów uchwałą Nr XV/89/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia 

Nr 0050/167/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Popielów 

na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego. 

Zarządzenie opublikowano, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielów. 

W trakcie prowadzonych konsultacji w dniach od 13 listopada do 27 listopada 2019 r. 

nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół, który zamieszczony został w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Popielów. 

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. 

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

i wolontariacie oraz uchwałą sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy w roku 

2020, organ wykonawczy nie później niż do 31 maja zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy i umieścić go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Popielów z podmiotami Programu w roku 2020 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; 
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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. 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

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

dofinansowaniem w formie dotacji. Wójt Gminy ogłosił 2 konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu: 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 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”. 

Do konkursu wpłynęły 3 oferty, w tym 2 oferty Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, któremu 

Wójt Gminy przyznał dotację w łącznej wysokości 225.000 zł (190.000 zł na zadanie nr 1 i 35.000 zł 

na zadanie nr 2) oraz 1 oferta Klubu Sportowego Inter Siołkowice, któremu Wójt Gminy przyznał dotację 

w wysokości 5.000 zł (na zadanie nr 2) i zlecił ww. podmiotom realizację zadań. 

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”. 

Do konkursu wpłynęły 2 oferty Caritas Diecezji Opolskiej, której Wójt Gminy przyznał dotację w łącznej 

wysokości 105.000 zł (80.000 zł zadanie nr 1 i 25.000 zł zadanie nr 2) i zlecił realizację zadań. 

W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Popielów przekazała stowarzyszeniom 

dofinansowanie na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 335.000 zł. 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINASOWYM 

W roku 2020 Stowarzyszenia otrzymały ze strony Gminy Popielów wsparcie na różnych polach 

działalności poszczególnych stowarzyszeń m.in. wyszukiwanie grantów i dotacji spoza budżetu gminy, 

zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji o przedsięwzięciach sportowych, 

kulturalnych i innych organizowanych przez organizacje pozarządowe, tworzeniu i organizowaniu 

wspólnych przedsięwzięć, czy też objęciem patronatem imprez wydarzeń inicjowanych przez organizacje. 
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W roku 2020 miało miejsce spotkanie przeprowadzone drogą online o tematyce związanej 

z otwartymi konkursami ofert skierowane dla organizacji pozarządowych oraz innych organizacji, które 

mogą być zainteresowane wnioskowaniem o dotację w ramach otwartych konkursów ofert. W spotkaniu 

wzięli udział m.in. pani Alicja Gawinek, prezes i dyrektor OCWIP Opole. Jako praktyk opowiedziała 

o istotnych sprawach dotyczących oferty, umowy oraz sprawozdania, które po rozstrzygnięciu konkursu 

i przyznaniu dotacji dla OPP. Również przedstawione zostały ciekawe przykłady inicjatyw lokalnych oraz 

działań stowarzyszeń. 

W ramach współpracy udzielano pomocy organizacjom pozarządowym oraz grupom 

nieformalnym w aplikowaniu o dotacje na różnorodne zadania. Pracownicy Urzędu Gminy udzielali 

informacji i wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i składaniu ofert w otwartych konkursach 

ofert organizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz inne podmioty. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” z Kurzni zrealizowało zadanie pn. „Wsparcie lokalnych 

społeczności wiejskich w pracy na rzecz dziedzictwa”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków 

Samorządu Województwa Opolskiego. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, który 

znacznie ułatwi organizację życia kulturalnego mieszkańców gminy Popielów oraz mieszkańców 

województwa opolskiego biorących udział w lokalnych przedsięwzięciach. W ramach zadania 

zorganizowano również mobilny koncert kolęd i piosenek świątecznych skierowany do społeczności 

lokalnych Kurzni i Tarnowca. Działania podejmowane przez KGW służą przede wszystkim integracji 

i promowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców terenów wiejskich, a zakupiony 

sprzęt znacznie wpłynie na jakość podejmowanych inicjatyw. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” otrzymało dofinansowanie Samorządu Województwa 

Opolskiego na realizację zadania pn. „Świąteczne przysma@ki". W ramach oferty świetlica wiejska 

w Stobrawie została doposażona w sprzęty AGD: wielofunkcyjną kuchenkę i zmywarko- wyparzarkę oraz 

przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne oraz spotkanie kulinarne on-line. 

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona przy wsparciu 

Gminy Popielów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach i innych organizacji oraz Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego zrealizowało zadanie pn. „Aleja dębowo-lipowa ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 

– miejsce dla wszystkich, pożytek dla każdego”, dofinansowane przez Samorząd Województwa 

Opolskiego. W ramach zadania przeprowadzono rewitalizację alei śródpolnej wraz z nasadzeniem 

50 młodych lip. 

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona otrzymało 

dofinansowanie Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Rozwój możliwości działania 

Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej i dziedzictwa w województwie opolskim” polegające 

na doposażeniu w sprzęt do organizacji imprez: agregat prądotwórczy, kolumnę nagłośnieniową, 

oświetlenie sceniczne, drukarkę w formacie A3 (plakatowym) i szafę. 
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Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona wraz 

z Gminną Biblioteką Publiczną w Popielowie (filią w Karłowicach) zorganizowało Europejskie Dni 

Dziedzictwa. W ramach wydarzenia odbyło się zwiedzanie zamku w Karłowicach, spacer aleją dębowo-

lipową ks. Jana Dzierżona oraz pokaz biblioteczny. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice realizowało projekt pn. „W cieniu drzew – 

ochrona bioróżnorodności otuliny Stobrawskiego Parku krajobrazowego”, współfinansowanego przez 

Samorząd Województwa Opolskiego. W ramach zadania odbył się festyn ekologiczny i posadzono młode 

drzewa. 

W Stobrawie zrealizowano projekt pn. „Zszywamy Stobrawskie więzi”. Zadanie zostało 

realizowane przez grupę nieformalną mieszkańców w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (FIO). W ramach działań przeprowadzono warsztaty z nauki szycia oraz warsztaty nauki 

haftu. 

W Kurzniach zrealizowano projekt pn. „Tajniki ceramiki i zioła dookoła nas”. Projekt 

sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Projekt obejmował 

warsztaty ceramiczne oraz warsztaty zielarskie. Zadanie zrealizowała grupa nieformalna mieszkańców 

przy wsparciu Urzędu Gminy. 

Klub Sportowy Inter Siołkowice uzyskał dofinansowanie na organizację Turnieju Piłkarskiego 

w ramach projektu „Marszałkowski Klub Sportowy”. Dzięki wsparciu finansowemu Zarządu 

Województwa Opolskiego możliwe było zrealizowanie przez mały klub sportowy imprezy o randze 

powiatowej. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach, przy wsparciu Gminy oraz Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Przedstawiciele Gminy Popielów wzięli udział w szkoleniu dotyczącym prawidłowego 

wypełniania ofert w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu działań Programu Odnowy Wsi 

i dziedzictwa kulturowego. 

Ponadto Urząd Gminy udziela pomocy w codziennym funkcjonowaniu organizacji m.in. poprzez 

wypożyczanie sprzętu audiowizualnego, udostępnianie sal lub pomieszczeń w świetlicach wiejskich oraz 

w zakresie wsparcia w udziale w różnego rodzaju targach, konkursach, wyjazdach czy pokazach. 

Współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi prowadziły również 

sołectwa. Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wspomagali i uczestniczyli w realizacji projektów 

skierowanych do lokalnych społeczności. 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE UCHWAŁ W ROKU 2020 

Na podstawie uchwały Nr XLIII /299/2010 Rady Gminy w Popielowie z dnia 23 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 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektów aktów prawa miejscowego, 

w których mogły brać udział m.in. organizacje pozarządowe z obszaru Gminy: 

1) projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz 

określenia sezonu kąpielowego, 

2) projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów, 

3) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Popielów, 

4) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku, 

5) projektu uchwały 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 2019 roku, 

6) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych 

Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych 

Siołkowicach, 

7) projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Popielów, 

8) projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych 

na obszarze Gminy Popielów, 

9) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, 

10) projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

11) projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów – Karłowice. 
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INICJATYWY LOKALNE 

Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII-313-2010 z dnia 4 listopada 2010 r określony został tryb i kryteria 

realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na jej podstawie zabezpieczono 

w budżecie Gminy Popielów środki finansowe na działania podejmowane przez organizacje 

społeczne i grupy nieformalne w wysokości 20.000 zł. W ramach inicjatywy lokalnej złożono wnioski 

na realizację 2 zadania, które otrzymały dofinansowanie w łącznej w wysokości 6.408,94 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych: 

1. Chodnik na terenie publicznym przy parkingu w Karłowicach.  

wkład finansowy gminy – 3.480 zł  

praca mieszkańców przy realizacji inicjatywy – 1.560,00 zł 

Wartość zadania: 5.040 zł, z czego wkład gminy stanowi 69,05 %; praca mieszkańców oraz praca 

sprzętu przy realizacji inicjatywy– 1.5600,00 zł, co stanowi 30,95 % 

2. Montaż instalacji odciągu spalin w budynku OSP w Karłowicach 

wkład finansowy gminy – 2.928,94 zł  

wkład finansowy inicjatorów – 3.953,80 zł 

Wartość zadania: 6.882,74 zł z czego wkład gminy stanowi 42,55 %; wkład własny inicjatorów – 

3.135,00 zł co stanowi 57,45 %. 

W ramach inicjatyw lokalnych złożono wniosek na: 

Zakup okien i drzwi wraz z montażem do domku drewnianego we wsi Kuźnica Katowska 

wkład finansowy gminy (Inicjatywa Lokalna) – 3.500,00 zł 

wkład finansowy gminy (Fundusz Sołecki) – 2.199,77 zł 

Dotacja z UMWO – 5.000,00 zł 

wkład finansowy inicjatorów – 3.300,00 zł 

W wyniku spłonięcia altany wiejskiej (domku drewnianego) zrezygnowano z realizacji zadania. Środki 

Funduszu Sołeckiego zostały skierowane na inne zadania, a dotacja z UMWO została przesunięta 

do wykorzystania na inne inicjatywy sołectwa Kuźnica Katowska w następnych latach. 
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Uzasadnienie 

Wójt Gminy do 31 maja każdego roku przedkłada Radzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Sprawozdanie zostało poddane konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie gminy. 

Podjęcie uchwały w powyższym kształcie jest w pełni uzasadnione.
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