Namysłów, dn. 04 maja 2016 r.

PR.523.2.2016

Rada Miejska w Namysłowie

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Rada Miejska w Namysłowie
uchwałą Nr 131/VII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. przyjęła do realizacji Program
współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Współpraca Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z zadań
własnych gminy. Urząd Miejski współpracuje z sektorem pozarządowym poprzez zlecanie im
realizacji zadań publicznych. Poszczególne organizacje pozarządowe, znając potrzeby
lokalne, znajdują sposoby na ich zaspokojenie. Łatwiej identyfikują i definiują problemy
społeczne i tym samym – rozwiązują je skuteczniej i efektywniej. Oprócz realizacji
priorytetowych zadań publicznych, Urząd Miejski podejmuje również działania na rzecz
wspierania rozwoju społeczeństwa oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w Gminie
Namysłów. Organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadą partnerstwa, biorą udział we
współtworzeniu rocznego programu współpracy. W czasie pisemnych konsultacji zgłaszają
swoje propozycje co do projektu Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W wyniku pisemnych konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy
Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, przeprowadzonych w dniach od 15
października 2015 r. do 28 października 2015 r., wpłynęło 1 pismo od Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd
Wojewódzki, który wniósł do projektu „Programu współpracy Gminy Namysłów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok” swoje uwagi, zaakceptowane w drodze konsultacji prawniczej, tj.:
1) w Rozdziale 3 projektu uchwały zat. Zakres Przedmiotowy § 7 dopisanie punków 13 i 14 o
treści:
13) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Poczta Polska dokonała zwrotu pisma wysłanego do Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi „PIERŚCIEŃ w Rychnowie (dane usunięte), uzasadniając zwrot tym, że pod
danym adresem nie istnieje owe stowarzyszenie, a adresat pisma wysłanego do
Namysłowskiego Towarzystwa Rowerowego (dane usunięte), dokonał zwrotu pisma
uzasadniając zwrot tym, że stowarzyszenie to już nie istnieje.
Pozostałe Organizacje pozarządowe nie wniosły zastrzeżeń do konsultowanego
projektu uchwały.
Informacja o konsultacjach pisemnych wraz z projektem w/w Programu została
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wysłana pocztą tradycyjną do
przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, tj. 78 podmiotów działających na
terenie Gminy Namysłów.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej
i pozafinansowej.
Współpraca w formie finansowej obejmowała realizację zadań publicznych w zakresie
3 obszarów działania, tj.:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym,
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów
wodnych.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie odbywało się po przeprowadzeniu otwartych
konkursów ofert.
Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na realizację zadań
publicznych zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
W celu wyboru najlepszych ofert, Burmistrz Namysłowa powoływał komisje
konkursowe, właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursów.
W trybie otwartych konkursów ofert, organizowanych zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wykonanie zadań
przekazano środki finansowe w formie dotacji, w łącznej kwocie 458 000 zł, tj. na:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 260 000 zł,
2) ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym - 110 000 zł,
3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 80 000 zł,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
zasobów wodnych - 8 000 zł.
Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Burmistrza Namysłowa dotacji, przyznanych
na podstawie wyników ogłoszonych konkursów, przedstawiają załączniki.
W ramach współpracy pozafinansowej Gmina Namysłów udzieliła organizacjom
pozarządowym wsparcia poprzez:
1) nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych,
2) nieodpłatne udostępnianie sal narad na szkolenia i cykliczne spotkania,
3) nieodpłatne udostępnianie gadżetów promocyjnych Gminy Namysłów na wszelkiego
rodzaju spotkania i uroczystości,
4) udzielanie informacji i doradzanie organizacjom pozarządowym przez wydziały
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Namysłowie,

5) pomoc w promowaniu działalności organizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
i w „Gazecie Namysłowskiej” oraz na gminnych tablicach informacyjnych, znajdujących
się na terenie miasta.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w zakładce „Organizacje
pozarządowe” znajduje się wykaz organizacji prowadzących działalność statutową na terenie
Gminy Namysłów. Bardzo często lokalne organizacje przesyłały do Urzędu różnego rodzaju
informacje do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu, w „Gazecie Namysłowskiej”, a
także na tablicach informacyjnych, znajdujących się na terenie miasta. Były to zapowiedzi
planowanych wydarzeń, relacje z imprez, które organizowały, bądź w których brały udział,
jak również informacje o ich osiągnięciach i sukcesach.
PODSUMOWANIE:
1. Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w tym na:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 1,
b) ochronę i promocję zdrowia – 1,
c) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
i zasobów wodnych - 0.
2. Złożono łącznie 45 ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 20 (z czego 1 oferta Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie
została odrzucona i nie podlegała dalszemu rozpatrywaniu, gdyż oferent nie
prowadzi działalności statutowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Zatem 19 ofert spełniło wymagania, przy czym 1 oferta Namysłowskiego Klubu
Biegacza „Zryw” nie została przyjęta do realizacji).
b) ochrony i promocji zdrowia – 25,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i zasobów wodnych – 0.
3. Podpisano 43 umowy, w zakresie:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 18,
b) ochrony i promocji zdrowia – 25,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
i zasobów wodnych – 0,

dziedzictwa

przyrodniczego

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości i suwerenności,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizowana była w kilkunastu
obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach
pozafinansowych.
MR

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Załącznik nr 1

Dotacje z budżetu Gminy Namysłów przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota dotacji
w zł

Przyznana kwota
dotacji
w zł

Namysłowski Klub Sportowy „START”

Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców
Namysłowa

160 000

75 000

2

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
w Namysłowie

50 lat Namysłowskich Zapasów

38 000

5 000

3

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
w Namysłowie

Z Namysłowa poprzez sport na maty krajowe i światowe

103 843

97 000

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Orły” w Namysłowie

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży
17 100

3 500

5

Ludowy Zespół Sportowy „Żubry”
Smarchowice Śląskie

Rozgrywki piłkarskie LZS „Żubry” Smarchowice Śląskie

26 500

12 000

6

Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń”
Mikowice

Propagowanie sportu i piłki nożnej na terenie wsi Mikowice i
okolic

3 000

3 000

7

Ludowy Zespół Sportowy „Sporting”
Woskowice Małe

Nikt kolegów i nikt mnie – kopię piłkę bo tak chcę

7 500

3 000

8

Ludowy Zespół Sportowy „Agroplon”
w Głuszynie

Rozgrywki piłkarskie LZS „Agroplon” Głuszyna

27 250

5 000

9

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka” w Namysłowie

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży
szkolnej Gminy Namysłów

6 400

4 500

10

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Ligocie Książęcej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży poprzez biegi na orientację

4 000

2 400

L.p.

Oferent

1

11

Namysłowski Klub Biegacza „Zryw”

Organizacja 12 Biegu Namysłowian

10 000

5 000

12

Namysłowski Klub Biegacza „Zryw”

Organizacja X Sztafety Przyjaźni Namysłów – Lwów
(Worochota 2015)

9 000

Nie przyznano
dotacji

13

Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk
Walki „BUSHI” w Namysłowie

XVI Mistrzostwa Ziemi Namysłowskiej w ALL STYLE
KARATE oraz Festiwal Wschodnich Sztuk Walki

10 000

4 000

14

OPZW w Opolu – Wędkarski Klub
Sportowy „GOBIO” Namysłów

Organizacja wędkarskich imprez i zawodów sportowych na
terenie Gminy Namysłów

7 000

2 000

15

OPZW w Opolu – PZW Okręg Opole Koło
Osiedli NSM w Namysłowie

VI Gminny Turniej Młodzieży Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych w Wędkarstwie Spławikowym

1 300

1 300

16

OPZW w Opolu – PZW Okręg Opole Koło
Miejskie Namysłów

Udział w Zawodach Wędkarskich

2 405

1 300

17

Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe
„TRIADA”

Dzień Dziecka z „Delfinem” Zawody pływackie dla dzieci
i młodzieży Gminy Namysłów

2 520

1 500

18

Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe
„TRIADA”

Organizacja i udział w zawodach sportowych „Triada 2015”

4 000

2 000

19

Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe
„TRIADA”

Bieg na „Piątkę”

3 160

2 500

RAZEM

442 978

230 000

Załącznik nr 2

Dotacje z budżetu Gminy Namysłów przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r.

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota dotacji
w zł

Przyznana kwota
dotacji
w zł

1

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i
Inwalidów „Sami dla siebie”

Ognisko na Młyńskich stawach dla rodzin, w których
występują problemy alkoholowe

2 500

2 000

2

Stowarzyszenie Porozumienie
Namysłowskie

Rowerem jeździmy, bo zdrowie cenimy

1 200

1 200

3

Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa
Polskiego – Hufiec Namysłów

Hufcowy halowy turniej mini piłki nożnej oraz gry i zabawy

1 000

1 000

4

Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa
Polskiego – Hufiec Namysłów

Harcerska akcja letnia

10 000

10 000

5

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu – Koło PZW „GOBIO”
Namysłów

Organizacja imprez i zawodów sportowych na terenie
Gminy Namysłów o treściach propagujących zdrowy styl
życia

5 000

2 000

6

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu – Koło Miejskie w Namysłowie

Organizacja wypoczynku na świeżym powietrzu

1 500

1 000

7

Namysłowski Klub Sportowy „START”
w Namysłowie

Upowszechnienie i popularyzacja sportu jako czynnika
zapobiegającego patologiom społecznym na terenie Gminy
Namysłów

30 000

20 000

8

Ludowy Zespół Sportowy „AGROPLON”
Głuszyna

Organizacja i udział w zawodach i imprezach sportowych
propagujących zdrowy styl życia

10 000

2 500

9

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka” w Namysłowie

Promocja i ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie
patologiom wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez zajęcia
rekreacyjno - sportowe

3 440

3 440

10

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
w Namysłowie

„Sport TAK – Alkohol i Używki NIE” Organizacja i udział
w zawodach, zgrupowaniach i pogawędach młodzieży
z Gminy Namysłów

29 000

20 000

11

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Orły” w Namysłowie

Organizacja i udział w imprezach sportowych i zawodach
propagujących zdrowy tryb życia

9 800

4 500

12

Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk
Walki „BUSHI”

„Sprawna i bezpieczna”

8 600

5 000

13

Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk
Walki „BUSHI”

„Skrzydło żurawia – rozwiń siebie”

4 000

2 500

14

Namysłowskie Towarzystwo
Trzeźwościowe w Namysłowie

Organizacja warsztatów terapeutycznych

5 440

5 440

15

Namysłowskie Towarzystwo
Trzeźwościowe w Namysłowie

Trzeźwe imprezy sportowe i turystyczne

4 950

4 950

16

Namysłowskie Towarzystwo
Trzeźwościowe w Namysłowie

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
„Pierwszy kontakt”

1 440

1 440

17

Namysłowskie Towarzystwo
Trzeźwościowe w Namysłowie

Dzień edukacji w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie

1 200

1 200

18

Polski Związek Niewidomych Okręg
Opolski

Świat bez alkoholu

1 800

1 560

19

Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe
w Namysłowie - TRIADA

Akcja bezpieczne dziecko nad wodą „Koło ratunkowe”

4 510

3 280

20

Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe
w Namysłowie - TRIADA

„PARASOL” – Program profilaktyczny skierowany do
społeczności Gminy Namysłów

3 190

2 690

21

Namysłowskie Towarzystwo Triathlonowe
w Namysłowie - TRIADA

Upowszechnianie sportów masowych jako formy spędzania
wolnego czasu, czasu wolnego od uzależnień

22

Ludowy Zespół Sportowy „SPORTING”
Woskowice Małe

„Dziś trzeźwi rodzice w przyszłości trzeźwe dzieci”

23

Ludowy Zespół Sportowy Łączany

Rozgrywki piłkarskie oraz imprezy we wsi Łączany

24

Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń”
Mikowice

Rozgrywki piłkarskie we wsi Mikowice

25

WOPR Województwa Opolskiego –
Drużyna WOPR w Namysłowie

3 800

3 300

3 000

3 000

5 500

3 000

5 500

3 000

Upowszechnianie i popularyzacja sportów wodnych, jako
czynnika zapobiegającego patologiom społecznym na
terenie Gminy Namysłów

2 000

2 000

RAZEM

158 370

110 000

