SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY REŃSKA WIEŚ Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
ORAZ O WOLONTARIACIE ZA ROK 2019.
I. WPROWADZENIE:
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688,1570,2020). Wójt Gminy
Reńska Wieś w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
RADA GMINY Reńska Wieś uchwała Nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019r. przyjęła Roczny
program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

II.

TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia
2018 r., projekt PROGRAMU został skierowany do konsultacji z organizacjami
pozarządowymi. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
www.biprenskawies.pl, na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś www.renskawies.pl,
oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Reńska Wieś. Konsultacje projektu
Programu odbywały się w dniach 28.12.2018 r. do dnia 07.01.2019 r Wszystkie uwagi i
propozycje dotyczące projektu Programu można było składać na FORMULARZU OPINII I
UWAG i przesłać drogą elektroniczną na adres ugerenskawies.pl lub w Sekretariacie Urzędu
Gminy. Ponadto zostało zaplanowane spotkanie konsultacyjne w dniu 08.01.2019 r.. w
Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi o godzinie 13.00.
Wpłynęła jedna „opinia i uwaga” – dotyczyła celów statutowych organizacji jaką jest
Ochotnicza Straż Pożarna. Pytanie osoby zgłaszającej dotyczyło: Czy jednostka OSP może
brać udział w konkursie otwartym na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej. Udzielona została ustnie odpowiedź następująca: Organizacja, która w Statucie
posiada zapis o krzewieniu i upowszechnianiu kultury fizycznej ma prawo uczestniczyć w
konkursie ofert. Protokół z wynikami konsultacji zamieszczony został na stronie internetowej
www.renskawies.pl, na stronie BIP Urzędu Gminy www.bip.renskawies.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi.

Roczny program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019 został przyjęty przez Radę Gminy Reńska Wieś Uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia
2019r.
Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań
publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich
realizacje oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami
pozarządowymi. Również celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel ten realizowany był w
dwóch formach współpracy: finansowej i pozafinansowej. Współpraca w formie finansowej
polega głównie na udzielaniu dotacji organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniom, które
w wyniku postępowania konkursowego wykonują zadania publiczne.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2019.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
3. Działalność z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 150.000zł
2. W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego – 7000zł
3. W zakresie ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych –
30.000zł.

I.

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z
zakresu zadań publicznych w roku 2019:

Rodzaj zadania: „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania - 150.000zł. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 22 lutego 2019r.
powołał Komisję do zaopiniowania ofert konkursowych złożonych przez organizację
pozarządowe. Komisja po przeanalizowaniu merytorycznymi finansowym złożonych ofert,
sporządziła protokół w ramach otwartego konkursu ofert.

Dotacja
w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania w okresie od podpisania
umowy do 31 grudnia 2019
Rodzaj zadania:
"WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ŚRODOWISKU
WIEJSKIM ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY"
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
- kwota 150.000zł
1. Ludowy Zespół Sportowy
a) "Skrzaty", "Żaki", "Orlik"
2. Ludowy Zespół Sportowy DFK Łężce
a) klasa „B” seniorów
3. Ludowy Zespół Sportowy „INTER” Mechnica
a) klasa „A” seniorów
4. Ludowy Zespół Sportowy Pokrzywnica
a) klasa „B” seniorów
5. Ludowy Klub Sportowy „PO-RA-WIE” Większyce
a) IV liga seniorów
b) klasa „A” seniorów
c) „Skrzaty”
6. Ludowy Klub Sportowy „Śląsk” Reńska Wieś
a) klasa „A” seniorów
b) Juniorzy starsi
c) Juniorzy młodsi
d) Młodzicy
e) III liga kobiet
f) tenis stołowy
g) sekcja lekkiejatletyki
h) „Bawi nas piłka”
7. Klub Sportowy „KOZIOŁEK” Kędzierzyn – Koźle
a) V Cross Traithlon Koziołka
b) Bieg Herbowy dla Miłoszka
RAZEM

7.000zł
12.000zł
17.000zł
13.000zł

33.000zł

62.000zł

6.000zł
150.000zł

II. Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z
zakresu zadań publicznych.
Rodzaj zadania: "Wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego".
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2019 roku. Wpłynęła jedna oferta
przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. Marii
Konopnickiej 6, 45-004 Opole. Oferta zawierała 9 działań:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa działania
DFK Mechnica. Grudniowe spotkanie
integracyjne w Mechnicy.
DFK Reńska Wieś. Jarmark Urbanowy w
Reńskiej Wsi.
DFK Poborszów. Dzień Dziecka, Matki i Ojca.
Spotkanie kulturalne Mniejszości
Niemieckiej w Poborszowie.
DFK Długomiłowice. Generationstreffen –
Spotkanie pokoleń 2018.
DFK Łężce. Wizyta studyjna do Wrocławia.
DFK Kamionka. Grudniowe spotkanie
integracyjne w Kamionce.
DFK Pokrzywnica. Dzień Świętego Marcina,
spotkanie pokoleń.
DFK Większyce. Spotkanie integracyjne pn.
„Listopadowe opowieści w Większycach”
Obsługa księgowa i rozliczenie zadania.

Planowany termin
realizacji

Kwota dotacji

01.12.2019

800zł

19.05.2019

800zł

20.06.2019

800zł

14.07.2019

800zł

22.06.2019

800zł

01.12.2019

800zł

11.11.2019

800zł

26.10.2019

800zł

28.11. 09.12.2019

600zł

Wyniki otwartego konkursu ofert zostały umieszczone na stronie internetowej gminy
www.renskawies.pl, BIP www.bip.renskawies.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Reńskiej Wsi.

III. Wójt Gminy Reńska Wieś Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęła jedna oferta, Caritas Diecezji
Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, Opole. Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 20 lutego 2019r. Wójt
Gminy powołał Komisję Konkursową d/s zaopiniowania oferty. Oferta zaopiniowana została
pozytywnie. Wniosek o dofinansowanie w kwocie 30.000zł przedłożony został Wójtowi
Gminy.

Zakres świadczenia usługi min:
1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych,
starszych.
2. Poradnictwo w sprawach medycznych, higieny odżywiania.
3. Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Opieka paliatywna.
5. Usługi zabiegowe.
6. Działalność edukacyjno - profilaktyczna.
Pielęgniarki objęły opieką pielęgniarską 58 osób (606 wizyt domowych).
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzeniu ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanych przez samorządowe
struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Reńska Wieś
udostępniała boiska sportowe, szatnie, sale gimnastyczne, obiekt LKS "Śląsk" Reńska Wieś
(LKS PO-RA-WIE), boiska typu "Orlik", świetlice wiejskie, dom kultury, otwarte strefy
aktywności (siłownie zewnętrzne) itp. w celu realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe. W/w obiekty udostępnione były bezpłatnie.

WSPÓŁPRACA Z OCHOTNICZYMI STRAŻAMI POŻARNYMI
W budżecie Gminy Reńska Wieś w roku 2019 przeznaczono środki w wysokości 235.865zł.
Środki pieniężne przeznaczone były m.in. na:
 szkolenia,
 akcje ratownicze,
 zakup sprzętu strażackiego,
 zakup części zamiennych,
 prace remontowe,
 ubezpieczenia - 24.290zł,
 badania lekarskie - 13.635zł,
 dotacja do aparatów tlenowych - 2.800zł - OSP Większyce,
 dotacja do zakupu pompy pożarniczej - 21.344zł - OSP Gierałtowice,
 energia elektryczna - 18.895zł,
 wynagrodzenia kierowców - 42.410zł.

Organizacje pozarządowe wniosły nie mały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z
jednej strony były to: zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki
finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność PRZEPISÓW,
wolontariuszy i członków organizacji. Organizacje pozarządowe pozyskiwały dzięki swoim
staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych i instytucji.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2019 roku daje
podstawę do wniosku, iż przyczynia się do większej aktywności społecznej organizacji
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków
publicznych. Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał
Organizacji, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnej społeczności.
Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowaniu przez Gminę
realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo
pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pożytku publicznego. Organizacje
pozarządowe ze względu na swoją bogatą wiedzę o potrzebach i problemach swoich
organizacji oraz ogromnym zaangażowaniu i doświadczeniom, są bardzo ważnymi
partnerami władzy samorządowej w kreowaniu i realizowaniu polityki w zaspakajaniu
potrzeb na rzecz różnych grup społecznych.
Opracowanie: Wicewójt Jan Domek

