
Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Głubczyce  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 
publiczne na lata 2012 -2016 za okres 2012 r. 

Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2012 - 2016 jest realizowany 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 tychże zadań, co ilustruje poniższa tabela: 

Nazwa zadania 
Realizator wyłoniony w 
drodze konkursu 

Kwota dotacji 
Dział 

/rozdział 

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

Polski Związek Niewidomych 
Zarząd Koła w Głubczycach 
--------------------------------- 
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 
„TACY SAMI”  
w Głubczycach 

3.000,00 zł 
 
 

--------------- 
1.000,00 zł 

852/85295 
 
 

--------------- 
852/85295 

w sferze kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego tj.: 

1. promocja dorobku 
kulturalnego Gminy w kraju i za 
granicą poprzez szkolenie 
młodzieży 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 szkolenie 
młodzieży 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 oraz 
zainteresowanie sztuką); 
 

 
 
Stowarzyszenie Pożytku 
Publicznego im. B.Adamskiej 
Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
A.Mickiewicza w 
Głubczycach  
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
 
Stowarzyszenie Pożytku 
Publicznego im. B.Adamskiej 
Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
A.Mickiewicza w 
Głubczycach  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 

5.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

921/92195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 

921/92195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3. propagowanie historii i 
tradycji kulturalnych gminy 

 

 

 

4. ochrona dziedzictwa 
kulturowego gminy 

 

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

--------------------------------- 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 
-   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Stowarzyszenie 
Krótkofalowców Pogórza 
Opawskiego (OPP) w 
Głubczycach 
--------------------------------- 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 
 
--------------------------------- 
 
 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 

--------------- 
3.000,00 zł 

 
-  -  -  -  -  - 
1.000,00 zł 

 
 
 

--------------- 
3.000,00 zł 

 
 

--------------- 
 

9.000,00 zł 
 
 

--------------- 
921/92120 

 
-  -  -  -  -  - 
921/92120 

 
 
 

--------------- 
921/92120 

 
 

--------------- 
 

921/92195 
 
 

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

Stowarzyszenie O.P.P. 
Głubczycki Klub Abstynenta 
w Głubczycach 
--------------------------------- 
Franciszkański Ośrodek 
Pomocy Dzieciom w 
Głubczycach 
 
 
 

17.000,00 zł 
 
 

--------------- 
36.000,00 zł 

 
 
 
 

851/85154 
 
 

--------------- 
851/85154 

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

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 

133.000,00 zł 
z tego: 

105.000,00 
28.000,00 

 
 

851/85154 
854/85412 

w sferze pomocy społecznej tj.: 
opieka pielęgniarska nad osobami 
chorymi, starszymi, 
niepełnosprawnymi w miejscu ich 
przebywania, poradnictwo w 
sprawach medycznych, higieny i 
odżywiania, wypożyczanie sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego 

Caritas Diecezji Opolskiej w 
Opolu 

60.000,00 zł 852/85295 

R A Z E M 
 

281.000,00 zł 
 

W ramach Porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina Głubczyce udzieliła dotacji dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w wysokości 3.000,00 zł 
(Dz.851 rozdz.85154). 
Całkowita kwota dotacji przekazanych przez Gminę Głubczyce w 2012 r. w ramach  
ww. działań wyniosła 284.000,00 zł. 
 
Głubczyce, dn. 28.02.2013 r. 
Sporządziła: Anna Rydzak 


