
1 
 

Sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce  

z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 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 

XXI/381/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017). 

Prowadzenie przez gminę w roku 2017 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 2 otwarte konkursy ofert, w ramach, których złożono 25 ofert (21  organizacji),  

a zawarto 22 umowy na realizację zadań publicznych (z 20 organizacjami) na kwotę  364 700,00 zł,  

w trybie poza konkursowym dofinansowano 4 zadania (4 umowy z 4 organizacjami) na kwotę  

15 000,00 zł.  W trybie Uchwały o Wspieraniu Rozwoju Sportu zawarto 7 umów na kwotę  

1 700 000,00 zł.  

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 2 079 700,00 zł. 

 

 

Dotacje udzielone w 2017 roku wg rodzajów zadań: 

 

 Ochrona i promocja zdrowia – 60 000,00 zł 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 

Stowarzyszenie Krzewienia 

Abstynencji i Trzeźwości 

„Iskra” 

Program profilaktyczny dla osób uzależnionych i 

członków ich rodzin, którego celem jest umocnienie więzi 

rodzinnych, rozwój osobisty i poprawa relacji 

interpersonalnych. 

20 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie „Bielany dla 

Ciebie” 

Prowadzenie świetlicy profilaktycznej w miejscowości 

Bielany Wrocławskie. 
40 000,00 zł 

 

 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych  i 

Chorych „SONICH” 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, integracyjnych 

oraz wyjazdów rehabilitacyjnych na rzecz osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobierzyce. 
10 000,00 zł 
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 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego – 

72 000,00 zł 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Kobierzyce 

Organizacja życia kulturalnego emerytów i rencistów 

zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce. 
10 000,00 zł 

2. 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w. Św. Andrzeja 

Apostoła w Bielanach 

Wrocławskich 

Cykl otwartych koncertów „Muzyka Narodów” w 

wykonaniu chórów kościelnych. 
10 000,00 zł 

3. 

Związek Sybiraków Zarząd 

Koła Terenowego 

Kobierzyce 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych 

służących upowszechnianiu historii przez Sybiraków 

zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce. 
5 000,00 zł 

4. 

Wojewódzki Związek 

Rolników, Kółek i 

Organizacji Rolniczych 

Edukacja,. Upowszechnianie oraz promocja twórczości i 

przedsięwzięć kulturalnych mieszkańców Gminy 

Kobierzyce. 
6 000,00 zł 

5. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Poznanie dziedzictwa kulturowo - turystycznego i 

historycznego Polski - organizacja wyjazdów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Kobierzyce. 

20 000,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie  

Nasz Tyniec Mały 

70 lat osadnictwa na terenie gminy Kobierzyce – wieś 

Tyniec Mały. Konferencja popularno-naukowa o 

osadnictwie na terenie dzisiejszej gminy Kobierzyce, na 

przykładzie wsi Tyniec Mały. Wystawa dawnych 

fotografii osadników i fotografii obrazującej ich życie w 

pierwszych latach osadnictwa. Wspomnienia osadników z 

okresu organizowania sobie życia społecznego i 

gospodarczego w nowej rzeczywistości. 

4 000,00 zł 

7. 
Polski Związek Wędkarski 

– Koło Nr 8 

Zorganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkańców 

Gminy Kobierzyce. 
2 000,00 zł 

8. 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Ziemi 

Kobierzyckiej 

Organizacja działań kulturalnych i wspomagających 

rozwój przedsiębiorczości na rzecz mieszkańców Gminy 

Kobierzyce. 
8 000,00 zł 

9. Stowarzyszenie ARTEO 7. Edycja Kids Battle – Mini Bitwy Taneczne 2 000,00 zł 

10. 
Związek Sybiraków Zarząd 

Koła Terenowego 

Upowszechnianie tradycji regionalnych i patriotycznych 

poprzez obchody rocznicy nadania imienia szkole i 

spotkanie wigilijne dla Sybiraków zamieszkałych na 

terenie Gminy Kobierzyce. 

3 000,00 zł 

 

 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 

25 000,00 zł 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Kobierzyce. 
5 000,00 zł 

2. 

Organizacja kolonii lub obozów wypoczynkowych dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce w okresie 

ferii letnich 2017. 
20 000,00 zł 
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 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 1 700 000,00 zł 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Płomień” 

Organizacja imprez sportowych oraz wsparcie realizacji 

programów sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy aktywności fizycznej. 
2 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Sport i 

Turystyka 

Organizacja imprez sportowych oraz wsparcie realizacji 

programów sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy aktywności fizycznej – 

szermierka. 

3 000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie Klubów 

Sportowych 

Organizacja imprez sportowych oraz wspieranie realizacji 

programów sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy aktywności fizycznej – 

piłka nożna, piłka siatkowa. 

90 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie GONG 

Organizacja imprez sportowych oraz wspieranie realizacji 

programów sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy aktywności fizycznej. 
2 000,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy MACHPOINT 

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 2017r. 

10 000,00 zł 

6. 
Fundacja Akademia 

Piłkarska Kobierzyce 

Z piłką nożną przez miejscowości Gminy Kobierzyce – 

promowanie u dzieci sportowego i zdrowego stylu życia. 9 000,00 zł 

7. 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Bielik” 

Bielany Wrocławskie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizacja 

imprez sportowych oraz wspieranie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród mieszkańców gminy – 

dyscyplina Judo, siatkówka na terenie Bielan Wrocławskich. 

12 000,00 zł 

8. 
Koszykarski Klub 

Sportowy w Kobierzycach 

Organizacja imprez sportowych oraz wspieranie realizacji 

programów sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy aktywności fizycznej. 
18 200,00 zł 

9. 
Klub Sportowy Polonia 

Bielany 

Organizacja imprez sportowych oraz wspieranie realizacji 

szkolenia w zakresie piłki nożnej popularyzujących wśród 

mieszkańców Bielan Wrocławskich aktywność fizyczną. 
37 000,00 zł 

10. LKS Galakticos Solna 

Organizacja imprez sportowych oraz wsparcie realizacji 

programów sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy aktywności fizycznej. 
28 500,00 zł 

11. 

Uczniowski Klub 

Piłkarski Akademia 

Futbolu „ORLIKI” 

Organizacja imprez sportowych oraz wsparcie realizacji 

programów popularyzujących wśród mieszkańców gminy 

różne formy aktywności fizycznej. 
3 000,00 zł 

12. 
Gminny Klub Sportowy 

Kobierzyce  

Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej i umożliwienie 

osiągania wyższych wyników sportowych przez 

zawodników Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce, 

zapewnienie warunków do szkolenia sportowego i udziału w 

rywalizacji sportowej w roku 2017. 

260 000,00 zł 

13. L.K.S. Polonia Jaszowice  

Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej i umożliwienie 

osiągania wyższych wyników sportowych przez 

zawodników K.S. Polonia Jaszowice poprzez udzielenie 

dotacji na współfinansowanie procesu szkolenia sportowego 

i udziału w rywalizacji sportowej w roku 2017. 

85 000,00 zł 
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14. UKS Judo Tyniec Mały 
Poprawa warunków uprawiania judo  przez zawodników 

UKS Judo Tyniec Mały w 2017 roku. 
2 300,00 zł 

15. 
Królewski Klub 

Jeździecki „Wiktoria”   

Poprawa warunków uprawiania jeździectwa przez 

zawodników KKJ Wiktoria oraz osiąganie przez nich 

wyższych wyników sportowych, zwiększenie dostępności 

aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców. 

8 000,00 zł 

16. 

Klub Piłki Ręcznej Gminy 

Kobierzyce  

Poprawa warunków uprawiania piłki ręcznej i udział w 

rywalizacji sportowej w roku 2017. 
530 000,00 zł 

17. 

Umożliwienie wzięcia udziału zespołu seniorek KPR Gminy 

Kobierzyce w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet w 

sezonie 2017/18 z okresem przygotowawczym wraz z 

kontynuacją szkolenia grup młodzieżowych celem 

szczególnie poprawy warunków uprawiania sportu oraz 

osiągania wyższych wyników sportowych. 

500 000,00 zł 

18. 

Poprawa warunków przygotowania zespołu seniorek KPR 

Gminy Kobierzyce do II rundy rozgrywek PGNiG Superligi 

Kobiet w sezonie 2017/18 wraz z kontynuacją szkolenia 

grup młodzieżowych. 

100 000,00 zł 

 

 

 

 

Dotacje na zabytki przyznane zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobierzyce: Uchwała w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kobierzyce na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

 Ochrona zabytków – 100 000,00 zł 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Bożego Ciała i Matki 

Boskiej Częstochowskiej w 

Wierzbicach 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich muru przy 

Kościele p.w. Bożego Ciała i Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Wierzbicach, dla zachowania i 

utrwalenia substancji zabytku. 

20 000,00 zł 

2. 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała 

Archanioła w Tyńcu nad 

Ślęzą 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 

polegających na pomalowaniu ścian w obrębie nawy i 

prezbiterium w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w 

Tyńcu nad Ślęzą dla zapewnienia obiektowi właściwego 

stanu technicznego oraz warunków trwałego zachowania, 

dla zachowania i utrwalenia substancji zabytku 

40 000,00 zł 

3. 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Wojciech Biskupa 

i Męczennika w 

Domasławiu 

Prace remontowo-konserwatorskie muru wokół kościoła, 

kontynuacja, dla zachowania i utrwalenia substancji 

zabytku 

40 000,00 zł 
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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. 21 września 2017r. 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, 21.05.2018r. 

 


