
Sprawozdanie  
z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce  

z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, Rada Gminy Kobierzyce uchwaliła roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UCHWAŁA NR 

XLVIII/603/10 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 października 2010 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011). 

Prowadzenie przez gminę w roku 2011 działalności w sferze zadań publicznych odbywało  

się poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

odpowiadającym zadaniom gminy, w szczególności wspieranie wykonania zadań 

publicznych. 

 

Ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert, w ramach których złożono 35 oferty,  

a zawarto 33 umowy na realizację zadań publicznych ( z 33 organizacjami) na kwotę ogólną 

1 033 310 zł, w trybie poza konkursowym dofinansowano 6 zadań ( 6 umów z 6 

organizacjami) na kwotę 29 540 zł. Nie zawarto umów, które nie zostały zrealizowane lub 

zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji. 

 

Dotacje udzielone w 2011roku: 

• ochrona i promocja zdrowia- 120 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji  

1. Stowarzyszeniem 
Krzewienia Abstynencji i 
Trzeźwości „ISKRA” 

program profilaktyczny dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin  

20 000 zł 

 

 

2. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

 

program profilaktyczny dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Kobierzyce w 
zakresie upowszechniania aktywnych form 
spędzania wolnego czasu poprzez naukę i 
doskonalenie umiejętności pływania 

100 000 zł 

 



• nauka, edukacja, oświata i wychowanie- 25 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji  

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

 

1. organizacja wypoczynku zimowego- obóz 
w Zakopanym dla dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Kobierzyce 

2. organizacja akcji letniej 2011- obozy 
wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Kobierzyce 

5 000 zł 

 

20 000 zł 

 

 

 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr, kultury i tradycji- 199 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

organizacja życia kulturalnego emerytów i 
rencistów zamieszkałych na terenie gminy 
Kobierzyce 

10 000 zł 

2. 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 

1. aktywowanie dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kobierzyce poprzez organizację 
wyjazdów    turystycznych i kulturalnych 

2. udział dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Kobierzyce w życiu kulturalnym regionu 
poprzez organizację wyjazdów do placówek 
kulturalnych 

10 000 zł 

 

6 000 zł 

3. Związek Sybiraków organizacja życia kulturalnego Sybiraków 
zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce 

5 000 zł 

4. Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Ziemi 
Kobierzyckiej 

organizacja imprez kulturalnych i działań 
wspomagających rozwój przedsiębiorczości 
na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce 

6 000 zł 

5. Polski Związek Wędkarski zorganizowanie zawodów wędkarskich dla 
mieszkańców Gminy Kobierzyce 

2 000 zł 

6. Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i 
Chorych „SONICH” 

organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz 
działań rehabilitacyjnych na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu gminy 
Kobierzyce 

 

10 000 zł 

 

 

 



7. Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy dla Dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. 
Józefa 

warsztaty plastyczne dla dzieci, w tym 
niepełnosprawnych z terenu gminy 
Kobierzyce 

3 000 zł 

8. Wojewódzki Związek 
Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych 

warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z 
terenu gminy Kobierzyce 

7 000 zł 

9. Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy dla Dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. 
Józefa 

prace remontowe- część zachodnia muru 
otaczającego zespół podworski 

20 000 zł 

10. Archidiecezja Wrocławska 
Rzymskokatolicka Parafia 
p.w. Św. Wojciecha, 
Biskupa i Męczennika w 
Domasławiu 

remont zabytkowego muru kościelnego w 
Domasławiu 

20 000 zł 

11. Archidiecezja Wrocławska 
Duszpasterstwo Rzymsko-
Katolickie Parafii Bożego 
Ciała i Matki Bo żej 
Częstochowskiej w 
Wierzbicach 

ochrona obiektu zabytkowego- remont 
plebanii przy Kościele Parafialnym w 
Wierzbicach 

40 000 zł 

12. Archidiecezja Wrocławska 
Rzymskokatolicka Parafia 
p.w. Bielany Wrocławskie 

1. remont dachu zabytkowego kościoła 
w Bielanach Wrocławskich 

2. wykonanie prac budowlano- 
konserwatorskich w zabytkowym 
kościele w Bielanach Wrocławskich 

40 000 zł 

 

20 000 zł 

 

• ratownictwo i ochrona ludności (ochrona przeciwpożarowa)- 60 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji  

1. OSP Kobierzyce zakup sprzętu i umundurowania do ochrony 
przeciwpożarowej oraz do ratownictwa 
drogowego dla OSP Kobierzyce 

20 000 zł 



2. OSP Pustków Żurawski 

 

 

zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 
Pustków Żurawski 

20 000 zł 

 

 

3. OSP Pustków Wilczkowski sprzętu i umundurowania dla OSP Pustków 
Wilczkowski 

20 000 zł 

 

• ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego- 68 850 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji  

1. Europejskie 
Stowarzyszenie Ekologów  
z siedzibą  we Wrocławiu 

edukacja ekologiczna dotycząca właściwego 
gospodarowania odpadami zmierzająca  do 
kształtowania prawidłowych nawyków i 
działań proekologicznych wśród dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy 
Kobierzyce 

28 850 zł 

2. Polski Związek Wędkarski, 
Koło Gminne w 
Kobierzycach 

 

 

ochrona środowiska i przyrody związana z 
ochroną wód na terenie gminy Kobierzyce 

8 000 zł 

 

 

3.  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zwierząt „AZYL 

 

przyj ęcie i opieka nad bezpańskimi psami 
odłowionymi na terenie gminy Kobierzyce 

 

32 000 zł 

 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 590.000 zł 

 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji  

1. Ludowy Klub Sportowy 
„Polonia” Jaszowice szkolenie oraz organizacja imprez 

sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych dzieci, młodzieży i 
dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi 
Jaszowice 

100 000 zł 

2. Uczniowski Klub Sportowy 
„Bielik” szkolenie oraz organizacja imprez 

sportowych i udziału w kwalifikowanych 
zawodach sportowych dzieci i młodzieży w 
piłce siatkowej i judo na terenie wsi Bielany 
Wrocławskie 

10 000 zł 



3. Stowarzyszeniem Promocji 
Zdrowia, Sportu i 
Rekreacji „Strefa 
Zdrowia” 

1. prowadzenie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i profilaktycznych na terenie 
wsi Pustków Żurawski 

2. prowadzenie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i profilaktycznych na terenie 
Tyńca Małego 

5 000 zł 

 

2 500 zł 

4. Gminny Klub Sportowy  
Kobierzyce 

szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych dzieci, młodzieży i 
dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi 
Kobierzyce 

230 000 zł 

5. Ludowy Klub Sportowy 
„Galakticos” Solna 

szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych dzieci, młodzieży i 
dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi 
Solna 

24 000 zł 

6. Stowarzyszeniem Klubów 
Sportowych z siedzibą w 
Kobierzycach 

1.szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych młodzieży i dorosłych 
w piłce nożnej na terenie wsi Wierzbice, 
Pustków Żurawski, Tyniec n/Śl., Magnice, 
Małuszów, Pustków Wilczkowski, 
Krzy żowice oraz  szkolenie oraz organizacja 
imprez sportowych i udział w 
kwalifikowanych zawodach sportowych 
młodzieży i dorosłych w piłce siatkowej na 
terenie wsi Pustków Żurawski 

2. organizacja szkolenia sportowego i udział 
w rozgrywkach ligowych po awansie do 
wyższej klasy rozgrywkowej na terenie wsi 
Wierzbice i Krzyżowice 

3. reaktywacja zespołu piłkarskiego we wsi 
Domasław, udział w rozgrywkach klasy C 

76 000 zł 

 

 

 

 

 

9 000 zł 

 

 

2 540 zł 

7. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Płomień” 
Tyniec Mały 

Szkolenie, organizacja imprez sportowych i 
udział w kwalifikowanych zawodach 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w tenisie stołowym na terenie wsi Tyniec 
Mały  

4 000 zł 

8. Klub Sportowy „Cotar” 
Bielany Wrocławskie,  
Bielany Wrocławskie 

Popularyzacja koszykówki kobiet na terenie 
Gminy Kobierzyce poprzez prowadzenie 
szkolenia sportowego i udział w 
kwalifikowanych zawodach sportowych 

4 960 zł 

9. Klub Sportowy „Polonia” 
Bielany Wrocławskie 

szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych młodzieży i dorosłych 
w piłce nożnej na terenie wsi Bielany 
Wrocławskie 

 

28 000 zł 



10. Klub Piłki Ręcznej Gminy 
Kobierzyce 

1.szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych dzieci, młodzieży i 
dorosłych w piłce ręcznej na terenie Gminy 
Kobierzyce 

2. szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych młodzieży i dorosłych 
w piłce ręcznej na terenie Gminy 
Kobierzyce, udział w rozgrywkach II ligi 
kobiet 

65 000 zł 

 

 

20 000 zł 

11. Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Bł ękitni” 
Bielany Wrocławskie 

szkolenie oraz organizacja imprez 
sportowych i udział w kwalifikowanych 
zawodach sportowych dzieci i młodzieży w 
piłce koszykowej na terenie wsi Bielany 
Wrocławskie  

9 000 zł 

 

Gmina kontynuuje współpracę z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które 

otrzymały środki na realizację zadań publicznych, jak i z tymi, które nie otrzymały wsparcia 

finansowego. Stowarzyszenia i fundacje uzyskują również pomoc ze strony Urzędu Gminy  w 

formie informacji o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu 

Gminy do realizacji swoich zadań statutowych.  

Poza tym na gminnej stronie internetowej umieszczane są dane o działalności organizacji 

pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy w postaci Mapy Aktywności 

Lokalnej- elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych. 

Odbywają się wspólne spotkania organizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 28 września 2011 r. odbyło się Kobierzyckie 

Forum Organizacji Pozarządowych, na które zapraszane były wszystkie organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kobierzyce. Podczas tego 

spotkania odbyły się  konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

zwłaszcza projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

 

 

Kobierzyce, 27.04.2012 

sporządził 


