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

i wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXI/153/2012 r. z dnia 28 listopada 2012 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 2013, 

organ wykonawczy nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany 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 2013 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  

 

 

 

 



 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

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

dofinansowanie w formie dotacji 

 

W roku 2013 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 2013 złożone zostały 2 oferty  w trybie poza konkursowym. 

Obydwie  oferty złożyło  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice  na realizację  zadań: 

1. ,,Zielona Przystań na Stobrawskim Szlaku”  

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

wysokości  5. 100,35  zł co stanowiło 16,10% kosztów zadania,  6,17% stanowiły środki własne 

stowarzyszenia w tym wkład rzeczowy, zaś  pozostałe 77,73% (kwota  24 622,04 zł ) zostały 

pokryte z funduszy UE 

2. „Zielony Las-Zielono Wokół Nas”   

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

wysokości  1.500   zł co stanowiło 43 % kosztów zadania,  57% stanowił wkład rzeczowy. 

 

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

2013 roku zostały wprowadzone 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 . 

 

Z takiej formy pomocy  Zarządzeniem  Nr 0050/394/2013  z dnia 26 czerwca 2013 roku  skorzystało 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice na realizację zadania pn „,,Zielona Przystań na 

Stobrawskim Szlaku ” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 

Na podstawie  uchwały  Nr XXIV/1767 2013 z dnia 21 marca 2013 roku udzielono dotacji dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej w  Starych Siołkowicach  w wys. 30.000 zł na prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków  

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINASOWYM 

 

W roku 2013 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.  

Ponadto udzielamy pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji 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 2013 przedstawiciele Stowarzyszeń  brali udział w targach promujących Gminę Popielów oraz 

produkty lokalne  w partnerskiej gminie Bad-Wurzach  

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  UCHWAŁ  W ROKU 2013 
 
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 8  konsultacji. 

 

1.Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-220-2013 w sprawie Program Współpracy z organizacjami  na 2014  

   rok. 

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=6037&id_dok=2107&nazwa_pliku=za-do-Uchwa-y-Rady-Gminy-Nr-XXXII-2013.doc-Program-Wsp-pracy-na-2014-rok.doc
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=6037&id_dok=2107&nazwa_pliku=za-do-Uchwa-y-Rady-Gminy-Nr-XXXII-2013.doc-Program-Wsp-pracy-na-2014-rok.doc


2.UchwałyRady Gminy  Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do 

   uchwały Nr XXI-150-2013 dot. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  

   komunalnymi. 

3.Prognozę  oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  

    Gminy Popielów. 

4.Program Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. 

5.Uchwałę Nr XXV-187-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w 

    zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

6.Uchwałę Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

    realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

7.Uchwałę Rady Gminy Nr XXV-186-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy 

    Nr XXII-165-2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie   

    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  

    odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  

    odpadami komunalnymi 

8.Uchwałę Rady Gminy  Nr XXIV-177-2013 w sprawie  Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

    oraz zapobieganiu ich bezdomności 

 
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 2013 zrealizowano  6 inicjatyw lokalnych  

Plan  środków zabezpieczony na w/w inicjatywy  w wys. 40.000 zł ostał wykorzystany  w 77%  tj. 

30.713,67 zł  

1.Budowa Placu zabaw przy przedszkolu w Karłowicach – ogólny koszt 19 563, 48 zł   

w tym wkład gminy  stanowił  67 %  zaś wkład mieszkańców -6440 zł  -33% 

 

2.Wspólna praca się opłaca czyli zagospodarowanie miejsca spotkań w Lubieni-ogólny koszt 

12 153,86 zł   

w tym wkład gminy   stanowił  45 % zaś  wkład mieszkańców -6 740 zł  -55% 

 

3.Zakątek Rodzinny Stare Kolnie –ogólny koszt 13 773,39  zł   

w tym wkład gminy stanowił  60 % i wkład mieszkańców -5 440  zł  -40% 

4.Poprawa estetyki i promocja wsi Karłowice –ogólny koszt 8 716,68  zł   

w tym wkład gminy  stanowił  17 % i wkład mieszkańców -7 222,50  zł  -83% 

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5769&id_dok=2107&nazwa_pliku=projekt-uchwa-y-Nr-XXVII-196-2013-z-dnia-19.06.2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-do-uchwa-y-Nr-XXI-150-2013-dot.-metody-ustalenia-op-aty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5769&id_dok=2107&nazwa_pliku=projekt-uchwa-y-Nr-XXVII-196-2013-z-dnia-19.06.2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-do-uchwa-y-Nr-XXI-150-2013-dot.-metody-ustalenia-op-aty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5769&id_dok=2107&nazwa_pliku=projekt-uchwa-y-Nr-XXVII-196-2013-z-dnia-19.06.2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-do-uchwa-y-Nr-XXI-150-2013-dot.-metody-ustalenia-op-aty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5692&id_dok=2107&nazwa_pliku=Prognoza-oddzia-ywania-na-rodowisko-projektu-aktualizacji-Programu-Ochrony-rodowiska-dla-Gminy-Popiel-w.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5692&id_dok=2107&nazwa_pliku=Prognoza-oddzia-ywania-na-rodowisko-projektu-aktualizacji-Programu-Ochrony-rodowiska-dla-Gminy-Popiel-w.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5691&id_dok=2107&nazwa_pliku=Program-Ochrony-rodowiska-na-lata-2012-2015-z-perspektyw-do-2019-r.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5646&id_dok=2107&nazwa_pliku=Projekt-uchwa-y-Nr-XXV-187-2013-z-dnia-25.04.2013-w-sprawie-okre-lenia-rodzaju-dodatkowych-us-ug-w-zakresie-odbierania-odpad-w-komunalnych.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5646&id_dok=2107&nazwa_pliku=Projekt-uchwa-y-Nr-XXV-187-2013-z-dnia-25.04.2013-w-sprawie-okre-lenia-rodzaju-dodatkowych-us-ug-w-zakresie-odbierania-odpad-w-komunalnych.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5627&id_dok=2107&nazwa_pliku=Projekt-Uchwa-y-Rady-Gminy-Nr-XXV-180-2013-z-dnia-25.04.2013-w-sprawie-przyj-cia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wsp-pracy-z-organizacjami-pozarz-dowymi.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5627&id_dok=2107&nazwa_pliku=Projekt-Uchwa-y-Rady-Gminy-Nr-XXV-180-2013-z-dnia-25.04.2013-w-sprawie-przyj-cia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wsp-pracy-z-organizacjami-pozarz-dowymi.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5634&id_dok=2107&nazwa_pliku=Projekt-uchwa-y-Nr-XXV-186-2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-do-uchwa-y-Rady-Gminy-Nr-XXII-165-2013.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5634&id_dok=2107&nazwa_pliku=Projekt-uchwa-y-Nr-XXV-186-2013-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-do-uchwa-y-Rady-Gminy-Nr-XXII-165-2013.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5562&id_dok=2107&nazwa_pliku=og-oszenie-W-jta-Gminy-o-prowadzeniu-konsultacji-Programu-Opieki-nad-zwierz-tami-bezdomnymi-oraz-zapobieganiu-ich-bezdomno-ci.pdf
http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_popie&id_dzi=1&id_zal=5562&id_dok=2107&nazwa_pliku=og-oszenie-W-jta-Gminy-o-prowadzeniu-konsultacji-Programu-Opieki-nad-zwierz-tami-bezdomnymi-oraz-zapobieganiu-ich-bezdomno-ci.pdf


5.Nasze boisko w miejscowości Stare Siołkowice –ogólny koszt 1 870  zł   

w tym wkład gminy   stanowi  17 % i wkład mieszkańców -670  zł  -35% 

6.Przygotowanie  wsi do uroczystości  Gminnych Dożynek oraz Gali Piękna Wieś Opolska 2013 –

ogólny koszt -6 613,76  zł   

w tym wkład gminy   stanowi  17 % i wkład mieszkańców -5 465   zł  co stanowi -83% 

Ogółem z budżetu Gminy  wsparto inicjatywy lokalne kwotą 30 713,67 zł co stanowi 51,63% 

natomiast wkład pracy mieszkańców  wyszacowano na kwotę 28 777,50 zł co stanowi 48,38% 

 
 
Ogółem w roku 2013   z budżetu gminy na zadanie w zakresie współpracy z organizacjami  i 

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

337.314,02 zł +24 622,04 zł udzielona  pożyczka =361.936,06 zł  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie opracowała 
Grażyna Kuźnik 


