
Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Głubczyce  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 
publiczne w 2013roku  za okres 2013 r. 

Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2013 roku był realizowany zgodnie  
z przyjętymi zasadami i formami współpracy. Ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań 
publicznych  Gminy określonych w Programie jako priorytetowe, w których 9 organizacji 
pozarządowych złożyło 14 ofert. Spośród uczestników obu konkursów wyłoniono 7 
realizatorów zadań publicznych Gminy, z którymi zawarto 11 umów i przekazano im dotacje 
na realizację 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 

4.000,00 zł 
 
 

--------------- 
6.000,00 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 działania o 
charakterze artystycznym 
(malarstwo, śpiew, taniec); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. propagowanie historii i 
tradycji kulturalnych gminy 

 

3. ochrona dziedzictwa 
kulturowego gminy 

 

4. przedsięwzięcia kulturalne, w 

 
 
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  
 
--------------------------------- 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 
 
--------------------------------- 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa w Głubczycach 
 
--------------------------------- 
 
 Stowarzyszenie Przyjaciół 

 
 

11.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 

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

6.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
4.000,00 zł 

 
 

--------------- 
3.000,00 zł 

 
 

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

9.000,00 zł 

 
 

921/92195 
 
 
 
 
 
 

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

921/92195 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

921/92195 



szczególności ich alternatywne 
nie komercyjne formy 

Harcerstwa w Głubczycach  
 

 
 

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, klubów) 
 

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 

28.000,00 
117.000,00 

razem145.000,00 

854/85412 
851/85154 

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 
 

301.000,00 zł 
 

W ramach porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym Gmina Głubczyce udzieliła 
dotacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w wysokości 
3.000,00 zł  (Dz.851 rozdz.85154) i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w wysokości 6.044,00 zł (Dz. 851 rozdz. 
85154). 
Całkowita kwota dotacji przekazanych przez Gminę Głubczyce w 2013 r. w ramach ww. 
działań wyniosła 310.044,00 zł. 
 
Głubczyce, dn. 11.03.2014 r. 
Sporządziła: Anna Rydzak 
 

 


