
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy gminy Reńska Wieś                          

z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego oraz o wolontariacie za rok 2020 

 

 

I. WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy 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 2020. 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 24 września 2019r., 

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 24.09.2019r. do 04.10.2019r.  Wszelkie uwagi i wnioski, propozycje dotyczące 

projektu Programu można było składać na FORMULARZU OPINII I UWAG. Formularz 

można było przesłać do Urzędu drogą elektroniczną na adres ug@renskawies.pl lub                                    

w sekretariacie Urzędu Gminy. Ponadto zostało zaplanowane spotkanie konsultacyjne w dniu 

04.10.2019r. w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi o godz. 13
00 

. W konsultacji wzięła udział                

1 osoba, opinia – dotyczyła celów statutowych organizacji jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna. 

Wątpliwości zgłaszającego dotyczyły udziału jednostki OSP w otwartym konkursie ofert                     

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Osobie zgłaszającej udzielono 

wyczerpującej odpowiedzi w tym zakresie. Każda organizacja, która w statucie posiada zapis 

o krzewieniu i upowszechnianiu kultury fizycznej ma prawo uczestniczyć w konkursach ofert. 

Protokół z wynikami konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej 

www.renskawies.pl, na stronie BIP Urzędu Gminy www.biprenskawies.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 2020 

został przyjęty przez Rade Gminy Uchwałą Nr XIII/93/19 z dnia 30 października 2019r. 

Celem nadrzędnym Programu, jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych 

gminy, wynikających z przepisów prawa – ustawy o samorządzie gminnym, 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 polegała głównie na udzieleniu 

dotacji organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom, które w wyniku postepowania 

konkursowego wykonywali zadania publiczne. 
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PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2020: 

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 – 180.000zł 

2. W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego – 7.000zł 

3. W zakresie ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 

30.000zł 

I. Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

– 180.000zł. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 134/2019 z dnia 2 grudnia 2019r. powołał 

Komisję                                    do zaopiniowania ofert konkursowych złożonych przez 

organizacje pozarządowe.  

Komisja po przeanalizowaniu merytorycznym, formalnym i finansowym złożonych ofert 

zaproponowała przydzielenie środków finansowych poszczególnym organizacjom. 

Komisja z przeprowadzonych postępowań konkursowych sporządziła protokół, który 

został przedłożony Wójtowi Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w 

okresie 

                             od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. 

Rodzaj zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” 

1. Ludowy Zespół Sportowy Gierałtowice 
a) „Skrzaty”, „Żaki”, „Orlik” 8.000zł 

2. Ludowy Zespół Sportowy DFK Łężce 
a) klasa „B” seniorów 16.000zł 

3. Ludowy Zespół Sportowy „INTER” 

Mechnica 
a) klasa „A” seniorów 

20.000zł 

4. Ludowy Zespół Sportowy Pokrzywnica 

a) klasa „B” seniorów 16.000zł 

5. Ludowy Klub Sportowy „PO-RA-WIE” 

Większyce 
a) IV liga seniorów 

b) klasa „ A” seniorów 
46.000zł 

6. Ludowy Klub Sportowy „Śląsk” Reńska 

Wieś 
a) klasa „A” seniorów 

b) Juniorzy starsi 

c) trampkarze 

d) tenis stołowy 

e) sekcja lekkiejatletyki 

f) „Bawi nas piłka” 

64.000zł 

7. Stowarzyszenie Piaaf Equestrian   
Reńska Wieś 

a) jeździectwo 
10.000zł 

RAZEM 180.000zł 

 

 

Zwrot części dotacji z tytułu nie wykonania zadania w związku z pandemią: 

1. LKS „Śląsk’’ Reńska Wieś – 14.861,68 zł 

2.LKS ‘’PO-RA-WIE” Większyce – 10.195,90 zł 

3.LZS „INTER” Mechnica – 1.609,68 zł 

4.LZS DFK ŁĘŻCE    - 211,97,oo zł 



 

 

 

 

 

 

II. Wójt Gminy Reńska 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 18/2020 Wójta Gminy z dnia 27 stycznia 

2020r. Wpłynęła 1 oferta – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim, ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole. Oferta zawierała 9 działań, których 

realizatorami były Koła DFK  z gminy Reńska Wieś. W wyniku panującej pandemii 

koronawirusa TSKN w Opolu przedłożył „Aktualizację z dnia 8 maja 2020r.”, która 

została zaakceptowana przez Wójta Gminy. Wobec powyższego ostatecznie zostało 

przeprowadzonych 7 działań: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. 
Nazwa działania Kwota dotacji 

1. 

Publikacja „Zasłużeni działacze MN” – nakład 300egz. 1500zł 

2. 

Publikacja „30-lecie DFK Długomiłowice”- nakład 

80egz. 
1500zł 

3. 
Integracyjne Spotkanie Kobiet – DFK Kamionka 800zł 

4. 

„Dzień św. Marcina oczami dziecka” – konkurs 

gminny dla DFK 
800zł 

5. 
„Listopadowe opowieści w Większycach” 800zł 

6. 

Publikacja „Zapomniane dziedzictwo” – Zarząd Gminy 

TSKN  - nakład 300egz. 
800zł 

7. 
Obsługa księgowa i rozliczenie zadania 800zł 

 Razem 7.000zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Wójt Gminy Reńska Wieś Zarządzeniem Nr 143/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: ochrony, promocji zdrowia i działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęła jedna oferta, Caritas Diecezji Opolskiej,                  

ul. Szpitalna 5a, Opole. Zarządzeniem Wójta Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020r. Wójt 

Gminy powołał Komisję Konkursową ds. zaopiniowania oferty. Oferta została 

zaopiniowana pozytywnie. Wniosek o dofinansowanie w kwocie 30.000zł przedłożony 

został Wójtowi Gminy. 

 

Zakres świadczenia usługi min: 

Wiele osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych ma utrudniony kontakt z placówkami 

Służby Zdrowia ze względu na swój stan zdrowia. Osoby te przeważnie nie dysponują 

sprzętem rehabilitacyjnym czy pielęgniarskim. Wymagają też wsparcia ,w pielęgnacji lub 

innych czynnościach np.: utrzymanie higieny ciała, odżywianie, kontrola leków, zaopatrzenie                           

w lekarstwa, itp. Pielęgniarki poprawiały jakość życia osób chorych, zapobiegały ich 

marginalizacji czy wykluczeniu społecznemu. Współpraca pielęgniarek Stacji Opieki Caritas 

w Kędzierzynie-Koźlu z lekarzami Placówek Służby Zdrowia z terenu Gminy Kędzierzyn-

Koźle pozwoliła pomóc szybko, a także skutecznie wszystkim starszym, samotnym                                   

i niepełnosprawnym pacjentom. Rozpoznanie środowiska pacjenta ,przez pielęgniarki służyło 

też ważnymi informacjami placówkom działającym na płaszczyźnie pomocy społecznej                         

- Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Realizacje zadań, możliwe były, dzięki wyposażeniu Stacji 

Opieki Caritas w Kędzierzynie-Koźlu, w sprzęt medyczno-pielęgnacyjny, samochody czy 

telefony służbowe. 

Pielęgniarki Stacji Opieki Caritas w Kędzierzynie-Koźlu obsłużyły średnio opieką 

pielęgniarską 25 osób ,w środowisku domowym, liczba wizyt domowych: 600. Uczono 

postaw akceptujących starość i chorobę. Wspierano i odciążano rodzinę w opiece nad 

chorym. Integrowano osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem. Liczba osób 

korzystających                                  ze sprzętu wyniosła: 3 

 

1. Ilość czynności higieniczno-pielęgnacyjnych: 471 

2. Ilość czynności zabiegowych: 498 

3. Ilość czynności diagnostycznych: 850 

4. Ilość czynności socjalno-bytowych: 16 

5. Ilość czynności z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej: 19 

6. Ilość wypożyczonego sprzętu do domu: 10 

 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały 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 prezesów, 

przewodniczących, wolontariuszy i członków organizacji. Organizacje pozarządowe 

pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych 



instytucji. Realizacja Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2020 

roku daje podstawę do wniosku, iż przyczynił się do większej aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania 

środków publicznych. Wspierając zadanie 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 organizację 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 zaspokajaniu 

potrzeb na rzecz różnych grup społecznych.                                                                                                                                                      

Organizacje pozarządowe, jako podmioty są silnie osadzone ,w lokalnych realiach, doskonale 

znają potrzeby i problemy mieszkańców. Rok 2020 był rokiem 30-lecia samorządności. 

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem gminnym miała różne formy                                  

i charakter. Od kontaktów i działań, po te, które są ściśle uregulowane ustawami, 

rozporządzeniami i aktami prawa lokalnego. Do obszarów regulowanych należy na pewno 

współpraca finansowa, prowadzenie konsultacji i tworzenie ciał opiniujących i doradczych. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stworzyła ogólne i uniwersalne 

ramy współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Nasza współpraca 

opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji, jawności oraz równości szans.  

 Podsumowując współpracę Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi                    

w okresie sprawozdawczym, należy stwierdzić, że głównie cele i priorytety wskazane                              

w Programie na 2020rok, zostały zrealizowane. 

                                                                                         

 

                                                                                             Jan Domek 

 Reńska Wieś , dn.8.02.2021 r.                                            z-ca wójta Gminy Reńska Wieś 

 

 

 

                                                                                          


