
 

Sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce  

z organizacjami pozarządowymi za 2012 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. 5a ust. 1 

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 XIII/143/11 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 listopada 2011 r. w 

sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012). 

Prowadzenie przez gminę w roku 2012 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 4 otwarte konkursy ofert, w ramach, których złożono 38 ofert (24 organizacji),  

a zawarto 36 umów na realizację zadań publicznych ( z 23 organizacjami) na kwotę  888 490 

zł, w trybie poza konkursowym dofinansowano 13 zadań ( 13 umów z 12 organizacjami) na 

kwotę 78 800 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 967 290 zł. 

Zawarto 1 umowę, która zostały zrealizowana częściowo-Fundacja Ekologiczna GAP Polska: 

Zadanie:„Kampania ekologiczna dla mieszkańców gminy Kobierzyce promująca ekologiczny 

styl życia”. Nie zostały zawarte umowy, które zostałyby rozwiązane z przyczyn zależnych od 

organizacji. 

 

Dotacje udzielone w 2012 roku wg rodzajów zadań: 

 ochrona i promocja zdrowia- 35 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

dotacji  

1. Stowarzyszenie Krzewienia 

Abstynencji i Trzeźwości 

„ISKRA” 

program profilaktyczny dla osób 

uzależnionych i członków ich 

rodzin  

20 000 zł 

 

 



2. Stowarzyszenie Aktywne 

Szczepankowice 

prowadzenie świetlicy 

profilaktycznej we wsi 

Szczepankowice 

15 000 zł 

 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie- 25 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

dotacji  

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

 

1. organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Kobierzyce 

2. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Kobierzyce 

5 000 zł 

 

20 000 zł 

 

 

 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr, kultury i tradycji- 114 100 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. organizacja wyjazdów edukacyjnych 

do Trójmiasta, Malborka, Gniezna, 

Biskupina, Krakowa, Wieliczki, 

Oświęcimia 

10 000 zł 

 

10 000 zł 

3. Związek Sybiraków organizacja spotkania historyczno- 

patriotycznego z okazji święta 

Sybiraków 

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. Wojewódzki Związek Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych 

upowszechnianie regionalnych tradycji 

oraz propagowanie i promocja 

zwyczajów lokalnej społeczności 

poprzez zorganizowanie warsztatów 

kulinarnych i rękodzielniczych dla 

mieszkańców gminy Kobierzyce 

9 500 zł 

8. Stowarzyszenie "Nasz 

Domasław” 

Domasławskie Święto Ziemniaka 1 600 zł 

9. Rzymsko- Katolicka Parafia 

p.w. Świętego Andrzeja 

Apostoła w Bielanach 

Wrocławskich 

Cykl otwartych koncertów "Muzyka 

Narodów" 

10 000 zł 

10. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

dla Dzieci prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa 

prace remontowe- część zachodnia 

muru otaczającego zespół podworski 

20 000 zł 

11. Archidiecezja Wrocławska 

Duszpasterstwo Rzymsko-

Katolickie Parafii Bożego Ciała i 

Matki Bożej Częstochowskiej w 

Wierzbicach 

ochrona obiektu zabytkowego- remont 

plebanii przy Kościele Parafialnym w 

Wierzbicach 

20 000 zł 

 

 ratownictwo i ochrona ludności (ochrona przeciwpożarowa)- 90 000 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

dotacji  

1. OSP Kobierzyce zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja 

szkoleń dla OSP Kobierzyce 

30 000 zł 



2. OSP Pustków 

Żurawski 

 

 

zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja 

szkoleń OSP Pustków Żurawski 

30 000 zł 

 

 

3. OSP Pustków 

Wilczkowski 

zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja 

szkoleń OSP Pustków Wilczkowski 

30 000 zł 

 

 ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego- 17 990 zł 

lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

dotacji  

1. Fundacja GAP Polska- Plan 

Globalnego Działania na Rzecz 

Ziemi 

kampania ekologiczna dla mieszkańców 

gminy Kobierzyce promująca 

ekologiczny styl życia 

9990 zł 

2. Polski Związek Wędkarski, 

Koło Gminne w Kobierzycach 

 

 

ochrona środowiska i przyrody 

związana z ochroną wód na terenie 

gminy Kobierzyce 

8 000 zł 

 

 

 

 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 685.200 zł 

lp. Nazwa organizacji i władze Nazwa zadania Kwota 

dotacji  

1. Gminny Klub Sportowy w 

Kobierzycach 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na 

terenie miejscowości Kobierzyce w I 

półroczu 2012    

265 000 zł 

 

 

2. Klub Piłki Ręcznej Gminy 

Kobierzyce 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka ręczna kobiet na 

terenie miejscowości Kobierzyce w I i 

II półroczu 2012 

120 000 zł 



3. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Błękitni” w 

Bielanach Wrocławskich 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka koszowa mężczyzn 

na terenie miejscowości Bielany 

Wrocławskie w I i II półroczu 2012 

10 000 zł 

4. Klub Sportowy „Polonia” 

Bielany Wrocławskie 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na 

terenie miejscowości Bielany 

Wrocławskie w I i II półroczu 2012 

 

32 000 zł 

5.   Ludowy Klub 

Sportowy„Polonia” Jaszowice 

3 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na 

terenie miejscowości Jaszowice w I i II 

półroczu 2012 

 

94 000 zł 

6. Stowarzyszenie Klubów 

Sportowych  z siedzibą w 

Kobierzycach 

3 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na 

terenie miejscowości Wierzbice, 

Małuszów, Magnice, Tyniec nad Ślęzą, 

Pustków Wilczkowski, Krzyżowice, 

Domasław oraz w piłce siatkowej w 

miejscowości Pustków Żurawski w I i 

II półroczu 2012 

 

100 000 zł 

 

 

 

 

 

 



7. Uczniowski Klub Sportowy 

„Bielik” w Bielanach 

Wrocławskich 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży w dyscyplinie piłka 

siatkowa dziewcząt i judo na terenie 

miejscowości Bielany Wrocławskie w I 

i II półroczu 2012 

10 000 zł 

8. Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Płomień” w Tyńcu 

Małym 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie tenis stołowy mężczyzn na 

terenie miejscowości Tyniec Mały w I i 

II półroczu 2012 

   5 000 zł 

9.  LKS Galakticos Solna 

2 umowy 

 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w 

dyscyplinie piłka nożna mężczyzn na 

terenie miejscowości Solna w I i II 

półroczu 2012 

18 000 zł 

10 Strefa Zdrowia 

2 umowy 

prowadzenie imprez sportowych, 

rekreacyjnych i profilaktycznych na 

terenie Gminy Kobierzyce w I i II 

półroczu 2012 

6 000 zł 

11 Cotar Bielany Wrocławskie 

 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

młodzieży i dorosłych w dyscyplinie 

piłka koszowa kobiet i mężczyzn na 

terenie wsi Bielany Wrocławskie w I i 

II półroczu 2012 

10 000 zł 

12 Match Point Ślęza 

2 umowy 

organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych i 

udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży w badmintonie na 

terenie miejscowości Ślęza w I i II 

półroczu 2012  

8 000 zł 

13 KKJ Wiktoria Prowadzenie jeździeckiego szkolenia dla 

dzieci i młodzieży na obszarze Gminy 

6 000 zł 



1 umowa Kobierzyce 

14 Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” 

1 umowa 

Organizacja turnieju o Puchar Wójta 

Gminy Kobierzyce 

1 200 zł 

 

Gmina prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które 

otrzymały środki na realizację zadań publicznych, jak i  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. 19 września 2012 r. odbyło się Kobierzyckie 

Forum Organizacji Pozarządowych, na które zaproszone były 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, 30.04.2013r. 

sporządził 


