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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018  

  

  

  

  

  

Krośnice, 23 maja 2019 r.  

  



Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego wynika z dyspozycji art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.   

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688)  

  

1. WSTĘP  

Współpraca Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2018 prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Nr XLIV/263/2017 Rady Gminy Krośnice  

z dnia 01.12.2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2018.   

  

2. FORMY WSPÓŁPRACY  

Deklarację współpracy, cele priorytetowe oraz obszary działania i formy współpracy Gminy 

Krośnice z organizacjami pozarządowymi określił Roczny Program Współpracy, który był 

również narzędziem umacniania lokalnych działań oraz stwarzania warunków do powstania 

inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. Program współpracy z dnia 

1 grudnia 2017 r. został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 10 

października 2017 r.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miały 

możliwość przekazania swoich opinii i uwag pisemnie wg określonego formularza.   

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani 

wniosków do przedstawionego projektu.   

  

3. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

Zgodnie z założeniami programu współpraca przebiegała w formie finansowej. Środki 

zaplanowane na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na rok 2018 

przyznawane były w drodze otwartego konkursu ofert. W 2018 roku ogłoszono 2 konkursy 

ofert na realizację zadań ujętych w programie współpracy.  

Konkursy zostały ogłoszone 19 grudnia 2017 r., nabór ofert trwał do dnia 12 stycznia 2018 r., 

dotyczył wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie: 1) Wspieranie  



i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

Krośnice. Realizowano następujące zadania:  

1) organizacja zajęć sportowych i aktywnych wypoczynkowo 

2) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych 

3) organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział  

w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez odpowiednich związków 

sportowych w sportach dzieci i młodzieży.  

  

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 10 ofert. Wszystkie oferty przeszły ocenę formalną  

i jednocześnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.   

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, podpisano 10 umów na realizację zadań  

z następującymi podmiotami:  

 

Lp.  Nazwa organizacji 

pozarządowej  

Zadanie publiczne wskazane 

w ofercie  

Przyznana kwota 

dotacji  

  

  

  

1.  

  

  

  

 Akademia Piłkarska 

Free Kids 

  

  

  

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów 

oraz organizacja i udział w 

rozgrywkach sportowych 

 

4 457,00zł 
Dotacja została 
wykorzystana w 

całości. Sprawozdanie 
z realizacji zadania 

wpłynęło w 
ustawowym terminie. 

  

  

2.  

  

  

STOWARZYSZENIE 

ZIEMI 

KROŚNICKIEJ 

„BRANDA” 

  

  

Organizacja szkolenia oraz 

zakup sprzętu do tenisa 

stołowego dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy 

Krośnice 

  

3 200,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w  
ustawowym terminie.  

  

  

3.  

  

 UCZNIOWSKI 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 

„BIZON” 

  

 VII Turniej im. Eugeniusza 

Ratajczaka w zapasach w stylu 

wolnym dzieci, mistrzostwa 

dolnego śląska kadetów 

  

4 330,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w  
ustawowym terminie.  

  

        

 



  

4.  

  

  

UCZNIOWSKI 

LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 

„BIZON” 

  

Organizacja i prowadzenie 

systematycznych treningów dla 

dzieci i młodzieży- chłopcy 

oraz udział w rozgrywkach 

sportowych zgodnie z 

kalendarzem imprez Polskiego 

Związku Zapaśniczego i 

Dolnośląskiego Związku 

Zapaśniczego 

 

  

9 000,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w 

ustawowym terminie.  

  

5.  

  

 Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół i Przedszkola w 

Krośnicach Bona Fide 

  

 Organizacja zajęć sportowych 

i aktywnych wypoczynkowo. 

Organizacja i przeprowadzenie 

imprez sportowych. 

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów 

oraz organizacja i udział w 

rozgrywkach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez 

odpowiednich związków 

sportowych w sportach dzieci i 

młodzieży. 

  

5 172,00  zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w  
ustawowym terminie.  

  

  

6.  

  

 Uczniowski Klub 

Sportowy 

„KROŚNICKA 

PRZYSTAŃ” 

  

Starty w zawodach szachowych 

zawodników Sekcji Szachowej 

UKS „Krośnicka Przystań” 

  

1 940,00  zł  

Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w  
ustawowym terminie.  

  

  

7.  

  

 Uczniowski Klub 

Sportowy 

„KROŚNICKA 

PRZYSTAŃ” 

  

Starty w zawodach pływackich 

zawodników Sekcji Pływackiej 

„Black Aqua” 

  

9 800,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w  
ustawowym terminie.  

  

  

8.  

  

SSW TEAM 

KROŚNICE 

  

Organizacja i przeprowadzenie 

wydarzeń sportowych w 

bieganiu 

  

0,00 zł  

Dotacja nie została 

przyznana.   



  

9.  

  

 Klub Sportowy 

„BARYCZ” 

  

Szkolenie w piłce nożnej dzieci 

i młodzieży z miejscowości 

Kuźnica Czeszycka 

  

7 000,00  zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w 

ustawowym terminie.  

10. „AKTYWNE ŁAZY” 

 

Drużyna juniorów piłki nożnej 

klubu sportowego 

„AKTYWNE ŁAZY”- 

systematyczne treningi i udział 

w lidze oraz organizacja 

turnieju Łazy Mini Cup 2018 

 

5 160,00 zł 

Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z realizacji 

zadania wpłynęło w 

ustawowym terminie. 

  

RAZEM  

  

50.059,00 zł  

 

Drugi konkurs ogłoszony został na zadanie pt.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu seniorskiego na terenie Gminy Krośnice. Realizowano następujące zadania:  

1) organizacja zajęć sportowych i aktywnych wypoczynkowo 

2) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych 

3) organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział  

w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez odpowiednich związków 

sportowych w sportach seniorskich.  

  

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty przeszły ocenę formalną   

i jednocześnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, podpisano 4 umowy na realizację zadań   

z następującymi podmiotami:  

  

Lp.  Nazwa organizacji 

pozarządowej  

Zadanie publiczne wskazane w 

ofercie  

Przyznana kwota 

dotacji  

  

1.  

  

SADY  

WIERZCHOWICE  

  

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów oraz 

udział w turniejach i rozgrywkach 

sportowych- tenis stołowy 

  

5.280,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  

Sprawozdanie z 
realizacji zadania 

wpłynęło w ustawowym 
terminie. 

  



  

2.  

  

STOWARZYSZENIE 

ZIEMI 

KROŚNICKIEJ 

„BRANDA” 

  

 Organizacja zajęć sportowych i 

aktywnych wypoczynkowo oraz udział 

w zawodach sportowych zgodnie z 

kalendarzem imprez DOZTS i PZTS 

  

3.900,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z 

realizacji zadania  
wpłynęło w ustawowym 

terminie.  

  

  

3.  

  

SSW TEAM 

KROŚNICE 

  

Organizacja i przeprowadzenie 

wydarzeń sportowych w bieganiu 

  

2.320,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z 

realizacji zadania  
wpłynęło w ustawowym 

terminie.  

  

 

4. 

 

„AKTYWNE ŁAZY” 

 

 

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów oraz 

organizacja i udział w rozgrywkach 

sportowych w klasie B lub klasie A 

piłki nożnej klubu sportowego 

„AKTYWNE ŁAZY” 

 

12.000,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z 

realizacji zadania  
wpłynęło w ustawowym 

terminie.  

 

  
RAZEM  23.500,00 zł  

  

W roku 2018 wpłynęły również 2 oferty organizacji pozarządowych złożone z własnej 

inicjatywy. Podpisano 2 umowy z następującymi podmiotami:   

  

  

Lp.  Nazwa organizacji 

pozarządowej  

Zadanie publiczne wskazane w 

ofercie  

Przyznana kwota 

dotacji  

  

1.  

  

STOWARZYSZENIE  

PRZYJACIÓŁ  

Zespołu Szkół i 

Przedszkola w 
Krośnicach „BONA  

FIDE”  

  

„Udział w rozgrywkach Dolnośląskiego 

Związku Piłki Nożnej- runda wiosenna 

2018” 

 

  

1.800,00 zł  

Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z 

realizacji zadania  
wpłynęło w ustawowym 

terminie.  

  



  

2.  

  

STOWARZYSZENIE  

ZIEMI  

KROŚNICKIEJ 

„BRANDA”  

  

„Zakup sprzętu sportowego oraz udział 

w rozgrywkach zgodnie z kalendarzem 

imprez Dolnośląskiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego” 

  

4.631,00 zł  
Dotacja została 

wykorzystana w całości.  
Sprawozdanie z 

realizacji zadania  
wpłynęło w ustawowym 

terminie.  

  

 
 RAZEM   6.431,00 zł  

  

  

Łącznie w 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 79.990,00 złotych (słownie złotych: 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100).  

  

4. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane poprzez informowanie, doradztwo, pomoc 

merytoryczną, a mianowicie:  

- informowanie o aktualnych przepisach prawnych dotyczących sektora pozarządowego 

poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną,   

  

-wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków.  

  

- udzielanie poza finansowego wsparcia poprzez merytoryczną pomoc pracowników urzędu.  

  


