Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Głubczyce z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania
publiczne na rok 2010.
Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2010 został zrealizowany zgodnie
z przyjętymi zasadami i formami współpracy. W drodze konkursów wyłoniono realizatorów
zadań publicznych Gminy określonych w Programie jako priorytetowe i przekazano im
dotacje na realizację tychŜe zadań, co ilustruje poniŜsza tabela:

Nazwa zadania

Realizator wyłoniony w drodze
konkursu

Kwota
przekazanej
dotacji
4.000,00 zł

w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych tj.: pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
wyrównanie szans tych rodzin i osób
oraz osób niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych
Zarząd Koła w Głubczycach

w zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym tj.: rozwój form
pracy z rodziną, w tym opieki nad
dziećmi i młodzieŜą (w ramach świetlic
opiekuńczo-wychowawczych,
socjoterapeutycznych)

Franciszkański Ośrodek Pomocy
Dzieciom w Głubczycach

36.000,00 zł

Stowarzyszenie O.P.P.
Głubczycki Klub Abstynenta w
Głubczycach

17.000,00 zł

w zakresie wypoczynku dzieci i
młodzieŜy tj.: organizowanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, w
tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy,
kolonie, rajdy, itp.)

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego tj.:
1. promocja dorobku kulturalnego
Gminy w kraju i za granicą poprzez
szkolenie młodzieŜy gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej z terenu gminy
Głubczyce w śpiewie chóralnym
(warsztaty chóralne, międzynarodowe
spotkania chóralne oraz
organizowanie i udział w festiwalach,
koncertach i in. przedsięwzięciach
kulturalnych);
2. promocja dorobku kulturalnego
Gminy w kraju i za granicą poprzez

137.500,00 zł

10.000,00 zł
1. Stowarzyszenie PoŜytku
Publicznego im. B.Adamskiej
Absolwentów I Liceum
Ogólnokształcącego im.
A.Mickiewicza w Głubczycach

2. Stowarzyszenie PoŜytku
Publicznego im. B.Adamskiej

5.000,00 zł

szkolenie młodzieŜy gimnazjalnej i
Absolwentów I Liceum
ponadgimnazjalnej z terenu gminy
Ogólnokształcącego im.
A.Mickiewicza w Głubczycach
Głubczyce w edukacji kulturalnej i
wychowaniu przez sztukę (warsztaty i
plener malarski, organizacja wystawy
oraz tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego
oraz zainteresowanie sztuką);
3. propagowanie historii i tradycji
kulturalnych gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach

4.000,00 zł

4. ochrona dziedzictwa kulturowego
gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach

3.000,00 zł

5. przedsięwzięcia kulturalne, w
szczególności ich alternatywne nie
komercyjne formy

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach

9.000,00 zł

w zakresie przeciwdziałania
Stowarzyszenie O.P.P.
uzaleŜnieniom i patologiom społecznym Głubczycki Klub Abstynenta w
tj.: działania prewencyjno-wychowawcze Głubczycach
w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i przeciwdziałania patologiom
społecznym (alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie) poprzez
organizowanie lokalnych imprez
rozrywkowych i sportowych dla dzieci
i młodzieŜy oraz dorosłych
odbywających się bez alkoholu i w
szczególny sposób eksponujących ten
fakt.

RAZEM

4.050,00 zł

229.550,00 zł

Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.: powszechne
zajęcia sportowe w szczególności dla dzieci i młodzieŜy (zajęcia treningowe, zgrupowania
i obozy szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe, organizacja imprez sportowych
i sportowo-rekreacyjnych) realizowano zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym.
W trybie bezkonkursowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 1286/10 Burmistrza Głubczyc z dnia
12 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie
sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom sportowym
działającym na terenie Gminy Głubczyce w 2010 roku dotacje otrzymały następujące
organizacje:
1. Klub Sportowy „POLONIA” - 140.000,00 zł – w dyscyplinach: piłka noŜna i koszykówka
2.Ludowy Klub Sportowy „TECHNIK” - 90.000,00 zł – w dyscyplinie badminton

3. Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” - 215.000,00 zł – w dyscyplinach: piłka
noŜna, tenis stołowy, karate-do, taekwon-do
oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1570/10 Burmistrza Głubczyc z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie sportu
kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom sportowym działającym na
terenie Gminy Głubczyce w 2010 roku:
1. Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” - 2.000,00 zł – w dyscyplinie siatkówka.
Wszystkie ww. organizacje złoŜyły wymagane sprawozdania z wykonania zadań publicznych
Gminy Głubczyce w przewidzianym umowami terminie do dnia 30 stycznia 2011r.
Poza zlecaniem zadań publicznych Gmina Głubczyce współpracowała z organizacjami
pozarządowymi takŜe w innych formach tj. poprzez przekazywanie informacji o dostępnych
szkoleniach i konferencjach mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania
organizacji, poprzez nieodpłatne udostępnienie lokali na prowadzenie działalności statutowej
dla: Stowarzyszenia O.P.P. Głubczycki Klub Abstynenta, głubczyckiego Koła PCK,
głubczyckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, poprzez promocję działalności
organizacji uczestniczących w realizacji Programu (publikacje prasowe), poprzez udzielanie
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych
źródeł niŜ dotacja z budŜetu gminy.

Głubczyce, dnia 26 kwietnia 2011 r.
Sporządziła:
Anna Rydzak

