Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Głubczyce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizujqcymz zadania
publiczne w 2019 roku.
Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku jest realizowany zgodnie
z przyjętymi zasadami i formami współpracy. Ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań
publicznych Gminy określonych w Programie jako priorytetowe, w których 15 organizacji
pozarządowych złożyło 23 ofe11y. Wysokość dotacji przekazanych na realizację zadań
w 2019 roku ilustruje poniższa tabela:
Nazwa zadania

Realizator wyłoniony w
drodze konkursu

Dotacja (zł)

Dział /rozdział

zadanie 1
w sferze pomocy
społecznej tj.:
a) Opieka pielęgniarska
nad osobami
chorymi, starszymi,
niepełnosprawnymi
w miejscu ich
przebywania,
poradnictwo w
sprawach
medycznych, higieny
i odżywiania,
wypożyczanie
sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego;

I) CARITAS DIECEZJI

OPOLSKIEJ

60.000,00

852/85295

Zadanie 2
w sferze działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych oraz
osób w wieku
emerytalnym tj.:
a) pomoc rodzinom i
osobom w trudnej
sytuacji życiowej,
wyrównywanie szans
tych rodzin
i osób oraz osób
niepełnosprawnych

I) Polski Związek
Niewidomych Zarząd
Koła w Głubczycach
2) Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych
,,TACY SAMI"
w Głubczycach

8.000,00
35.000,00

852/85295
852/85295

Zadanie 3

w sferze działalności na
rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży tj.:
a) organizowanie
wypoczynku
całorocznego dla
dzieci i młodzieży, w
tym z rodzin
dysfunkcyjnych
(obozy, kolonie,
rajdy, itp.)

I) Stowarzyszenie
Przyjaciół Harcerstwa
Ziemi Głubczyckiej
2) Uczniowski Klub
Sportowy LZS
„Żaczek" przy Szkole
Podstawowej
Lisięcice
3) Stowarzyszenie
Przeciwko Bierności,
Nowa Wieś
Głubczycka 29

41.500,00
106.500,00
razem 148.000,00
9.000,00

854/85412
851/85154

851/85154

11.000,00

854/85412

14.000,00

921/92195

15.000,00

921/92195

Zadanie 4

w sferze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
tj.:
a) promocja dorobku
kulturalnego Gminy
w kraju i za granicą
poprzez działania o
charakterze
artystycznym
(malarstwo, śpiew,
taniec);

b) Propagowanie
historii i tradycji
kulturalnych Gminy.

c)

ochrona dziedzictwa
kulturowego Gminy

d} przedsięwzięcia

kulturalne, w
szczególności ich
alternatywne, nie
komercyjne formy

1) Stowarzyszenie
Pożytku Publicznego
im. B.Adamskiej
Absolwentów I
Liceum
Ogólnokształcącego
im. A.Mickiewicza w
Głubczycach
2) Towarzystwo
Śpiewacze
Ziemi Głubczyckiej
Ewa Maleńczyk
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi
Głubczyckiej

4.000,00

921/92195

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi
Głubczyckiej

3.000,00

921/92195

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi
Głubczyckiej

9.000,00

921/92195

Zadanie 5
w sferze działalności na
rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i
ochrony praw dziecka
oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom społecznym
tj':
a) rozwój form pracy z
rodziną, w tym opieki
nad dziećmi i
młodzieżą (w ramach
świetlic opiekuńczowychowawczych,
socjoterapeutycznyc
h, klubów, itp.)
b) przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

I) Franciszka11ski
Ośrodek Pomocy
Dzieciom w
Głubczycach
2) Stowarzyszenie
Przeciwko
Bierności Nowa
Wieś Głubczycka
29

I) Stowarzyszenie
O.P.P.
Głubczycki Klub
Abstynenta w
Głubczycach
2) Stowarzyszenie
„Monar" w
Warszawie (Dom
Samotnych Matek
z Dziećmi
Monar-Markot
Zopowy)

66.000,00

851/85154

15.000,00

851/85154

14.000,00

851/85154

5.000,00

851/85153

40.000,00

01095/2820

Zadanie 6
w sferze ekologii i
ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego tj.:
opieka nad zwierzętami
bezdomnymi
(dokarmianie
bezdomnych psów i
kotów, poszukiwanie dla
nich nowych właścicieli,
itp.)

Opolskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt
w Opolu

RAZEM

456.000,00

W ramach porozumienia za wartego ze Starostwem Powiatowym Gmina Głubczyce
udzieliła dotacji na realizację autorskiego programu profilaktycznego pn. ,,STOP
UZALEŻNIENIOM" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach
w wysokości 3.000,00 zł (Dz.851 rozdz.85154).
Ponadto realizowano zadanie publiczne zgłoszone przez Franciszkański Ośrodek
Pomocy Dzieciom w Głubczycach w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania (art. l 9a
ustawy o działalności pożytku publicznego), pod tytułem „Radosne wakacje" na kwotę
5.000,00 zł. ( Dz. 851 rozdz. 85154)

Całkowita kwota dotacji przekazanych przez
w ramach ww. działań wyniosła 464.000,00 zł.

Głubczyce, dn. 07.02.2020 r.
Sporządziła:
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