
Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne  
na rok 2009. 

Wyniki konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawą o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie na zadania publiczne Gminy Głubczyce 
realizowane w 2009 r. 

Nazwa zadania 
Realizator wyłoniony w drodze 
konkursu 

Kwota dotacji 

w zakresie działania 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 

3.000,00 zł 

Franciszkański Ośrodek Pomocy 
Dzieciom w Głubczycach 
 

36.000,00 zł 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) 
 

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 

130.000,00 zł 

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

10.000,00 zł w zakresie promocji dorobku 
kulturalnego Gminy w kraju i za granicą 
tj.: 

1. 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. szkolenie młodzieŜy gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej z terenu gminy 
Głubczyce w edukacji kulturalnej i 
wychowaniu przez sztukę (warsztaty i 
plener malarski, organizacja wystawy 
oraz tworzenie warunków dla rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego 

2. Stowarzyszenie PoŜytku 
Publicznego im. B.Adamskiej 
Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
A.Mickiewicza w Głubczycach  
 

5.000,00 zł 
 



oraz zainteresowanie sztuką); 
 

 
w zakresie propagowanie historii i 
tradycji kulturalnych gminy 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 

4.000,00 zł 

w zakresie ochrona dziedzictwa 
kulturowego gminy 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 

3.000,00 zł 

w zakresie przedsięwzięcia kulturalne, w 
szczególności ich alternatywne nie 
komercyjne formy 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 

9.000,00 zł 

R A Z E M 
 

217.000,00 zł 
 

 
W trybie bezkonkursowym  zgodnie z Zarządzeniem Nr 863/09 Burmistrza Głubczyc z dnia 
16 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego podziału środków przeznaczonych na wspieranie 
sportu kwalifikowanego oraz określenia zasad ich przekazywania klubom sportowym 
działającym na terenie Gminy Głubczyce w 2009 roku dotacje otrzymały następujące 
organizacje: 
1. Klub Sportowy „POLONIA”  - 140.000,00 zł 
2.Ludowy Klub Sportowy „TECHNIK”  -  90.000,00 zł  
3.Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” -  205.000,00 zł 
 
 
Wszystkie ww. organizacje złoŜyły sprawozdania z wykonania zadań publicznych gminy 
wraz z rozliczeniem otrzymanych dotacji stosownie do zawartych umów i zgodnie  
z przewidzianym terminem tj. do dnia 30 stycznia 2010 r.  
 
 
 
Głubczyce, dnia 08.03.2010 r. 

Sporządziła: 

Anna Rydzak 


