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I. WPROWADZENIE 

 

 Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2011-2014 został uchwalony dnia 

19 kwietnia 2011 r. uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego Nr V/42/2011. Program został przyjęty 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.). 

 Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom. Konsultacje przeprowadzono 

w dniach od 08.04.2011 do 15.04.2011 r. W dniu 15.04.2011 r. odbyło się  spotkanie 

z przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie wniesiono żadnych uwag 

do proponowanego projektu. 

 

Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie 

partnerstwa między Powiatem, a podmiotami Programu. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców 

Powiatu; 

2) poznawanie środowisk podmiotów Programu działających na terenie Powiatu 

i diagnozowanie ich potrzeb; 

3) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy; 

4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych; 

5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących podmiotów Programu, powstawania 

nowych podmiotów i inicjatyw obywatelskich; 

6) promowanie najlepszych organizacji pozarządowych w Powiecie; 

7) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu przez włącznie 

podmiotów Programu do ich realizacji; 

8) współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki społecznej 

i gospodarczej w Powiecie oraz realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 

2008 – 2013; 

9) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych; 

10) wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy i wolontariatu. 
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II. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
 W roku 2011 współpracę z organizacjami pozarządowymi rozpoczęto od szkoleń dla tych 

organizacji, z uwagi na istotne zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. 

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych i odbyło się w dniu 04.05.2011 r. W jego trakcie pracownice OCWIL przekazały 

informacje, jak poprawnie wypełnić nowe wzory ofert oraz sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego. 

Następne spotkanie z pracownikami OCWIL odbyło się w dniu 15.06.2011 r. Jego tematem 

były zagadnienia związane z możliwościami, jakie daje praca w formie wolontariatu. Omówiono 

m.in. sprawy związane z podstawami prawnymi działalności wolontariuszy w Polsce, korzyści 

wynikające ze współpracy z wolontariuszami, wycenę pracy wolontariuszy stanowiącą wkład własny 

(finansowy bądź niefinansowy) w projektach zewnętrznych. 

Ponadto w ramach współpracy z Powiatem Krapkowickim stowarzyszenia oraz organizacje 

z terenu naszego powiatu brały aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 

W dniach 23 – 27 marca 2011 r. twórczynie ludowe ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Rozwadza wraz z delegacją Starostwa Powiatowego w Krapkowicach reprezentowały nasz powiat 

na targach rzemieślniczo – konsumpcyjnych w Moguncji. Na targach tych prezentowały tradycyjne 

wypieki naszego regionu oraz rękodzieło. 

W maju 2011r. przedstawicielki Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rozwadza, Związku Kobiet 

Śląskich oraz twórcy ludowi z naszego terenu wraz z oficjalną delegacją Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach uczestniczyli w Niemczech w „Dniach Powiatu Altenkirchen 2011”. Na specjalnie 

przygotowanym stoisku zaprezentowano miejscowe wypieki oraz tradycyjne wyroby naszego 

regionu. 

Walory naszego powiatu mogli poznać również uczestnicy Góralskiego Święta, które odbyło 

się w dniach od 05–06 sierpnia 2011 r. w Jablunkovie w partnerskim Związku Gmin Okręgu 

Jablunkovskiego w Czechach. Podczas imprezy Wicestarosta Krapkowicki wraz z pracownikami oraz 

krapkowicką artystką Panią Anną Droździoł, w specjalnych domkach wystawienniczych prezentowali 

oferty turystyczne oraz rękodzieło Powiatu Krapkowickiego. 

W czerwcu 2011r. Starosta Krapkowicki objął honorowym patronatem II Edycję 

Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Rozwadza. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ufundowało nagrody dla uczestników 

wymienionego konkursu w kwocie 1.780,87 zł.  
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 Powiat Krapkowicki był również współorganizatorem lub występował w roli partnera 

podczas organizacji imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. W maju 

2011 r. w Mosznej odbyło się tradycyjne już „XXVII Muzyczne Święto Kwitnących Azalii Moszna 

2011”, gdzie Powiat Krapkowicki jako współorganizator sfinansował koncerty Kwartetu Smyczkowego 

Filharmonii Opolskiej „Ars Vivendi” oraz pani Jadwigi Rappe w łącznej kwocie 7.500,00 zł. 

Powiat był również współorganizatorem „Wojewódzkiego Finału Wyborów Miss Nastolatek 

Opolszczyzny 2011”, który odbył się w czerwcu 2011 r. w kompleksie dyskotekowym Discoplex A4 

w Pietnej. Jako współorganizator Powiat Krapkowicki pokrył koszty wynajmu sali w kwocie 

1.000,00zł.  

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach było fundatorem nagród w konkursach koron 

żniwnych na dożynkach gminnych i miejsko - gminnych na terenie powiatu krapkowickiego (na kwotę 

4.799,22 zł) oraz dofinansowało organizację miejsko - gminnych dożynek w Gwoździcach w dniu 

4 września na kwotę 9.225,00 zł. Powiat Krapkowicki był organizatorem IX Powiatowych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych, w których uczestniczyły najlepsze jednostki OSP reprezentujące gminy 

z terenu powiatu krapkowickiego.  

Powiat Krapkowicki podpisując porozumienie z Opolskim Towarzystwem Jazzowym 

był współorganizatorem imprezy kulturalnej pn. I Smooth Jazz Festival „Jazz w Pałacu-Moszna 2011”, 

które w okresie od 17 września do 8 października 2011 r., organizowało koncerty skierowane 

do mieszkańców naszego powiatu (opłata za koncert 4.000,00 zł). 

Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 4.000,00 zł. Starostwo było współorganizatorem 

Światowego Dnia Seniora w powiecie krapkowickim, w którym udział wzięło ponad 500 osób 

reprezentujących Koła Emerytów z naszego powiatu. Spotkanie odbyło się w dniu 1 października 

2011 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach.  

Powiat Krapkowicki brał udział w dwóch edycjach Opolskich Targów Budownictwa w 2011 r., 

promując firmy i stowarzyszenia z terenu powiatu krapkowickiego. 

Kolejną imprezą kulturalną organizowaną przez Starostwo Powiatowe była organizacja 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 2 grudnia w sali kinowej 

Krapkowickiego Domu Kultury (koszty wynajmu sali, akustyka, zakup słodyczy na kwotę 1347,13 zł).  

Powiat był współorganizatorem Wyborów Miss Polonia Ziemi Krapkowickiej. Impreza odbyła 

się w dniu 17.12.2011r. w kompleksie dyskotekowym Discoplex A4 w Pietnej. Powiat partycypował 

w kosztach na kwotę 4.500,00 zł.  

Na zakończenie roku odbywały się spotkania podsumowujące działalność w 2011 roku. 

Jednym z nich było spotkanie zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w dniu 

20 grudnia z wyróżniającymi się strażnikami Powiatowej Straży Rybackiej oraz przedstawicielami Kół 

PZW działającym na naszym terenie. 
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Starostwo Powiatowe w Krapkowicach prowadziło również współpracę z klubami sportowymi 

z naszego powiatu. Po tym jak w 2011 r. zawodniczki Klubu Sportowego „Otmęt” wywalczyły 

wicemistrzostwo II Ligi Krajowej Piłkarek Ręcznych, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zaprosił 

drużynę na spotkanie, w trakcie którego wręczył piłkarkom, trenerom oraz zarządowi KS „Otmęt” 

listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów sportowych oraz kontynuacji wieloletniej tradycji 

krapkowickiej piłki ręcznej. 

Na spotkaniu padły również deklaracje pomocy Klubowi, zwłaszcza w poszukiwaniu środków 

na działalność, w tym w poszukiwaniu sponsorów. W ramach promocji Powiatu Krapkowickiego przez 

Kluby na organizowanych przez nich zawodach sportowych dofinansowano KS „Otmęt” Krapkowice 

w kwocie 6.000,00 zł oraz KS „Unię” Krapkowice w kwocie 2.000,00 zł. 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wspierało również organizację zawodów sportowych 

organizowanych na terenie naszego powiatu poprzez ufundowanie pucharów, statuetek, dyplomów 

oraz przekazywanie gadżetów promocyjnych przekazywanych uczestnikom imprez sportowych. 

W czerwcu koła wędkarskie z Otmętu oraz Krapkowic organizowały zawody wędkarskie 

z okazji Dnia Dziecka. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary oraz statuetki, których fundatorem było 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.  

 Kolejną imprezą sportową był organizowany w dniu 20.08.2011 r. przez Stowarzyszenie 

w Żyrowej „Nasze Dziedzictwo” bieg Crossduathlon – Żyrowik. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

przekazało uczestnikom biegu koszulki promujące Powiat Krapkowicki. 

W ramach współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi udzielano wsparcia 

merytorycznego przy wypełnianiu dokumentów potrzebnych do składania wniosków w konkursach 

ofert organizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz informowano o takich 

możliwościach. Umożliwiano także dostęp do materiałów promocyjnych (baner). 

Przedstawiciele stowarzyszeń oraz organizacji z terenu naszego powiatu od początku roku 

brały także czynny udział w projekcie „Decydujmy Razem”, który ma na celu wypracowanie 

sposobów postępowania – przy współudziale zaangażowanych mieszkańców – dzięki którym 

administracja publiczna będzie skutecznie współpracować z lokalną społecznością. 

Powiat uczestniczył również w promowaniu działalności organizacji pozarządowych poprzez 

zamieszczanie informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez te organizacje na stronie 

internetowej Powiatu Krapkowickiego oraz w lokalnych mediach. 

Oferowana była także pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów 

ponadgminnych i międzynarodowych, poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom 

starającym się o nawiązanie takich kontaktów.   
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III. OTWARTE KONKURSY OFERT 

 

 Współpraca Powiatu Krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych 

w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzaniu otwartych konkursów 

ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Udzielono 

także dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadań publicznych. W roku 

2011 na realizację zadań publicznych objętych Programem Współpracy przeznaczono kwotę 

102.000,00 złotych, z tego podmioty dotowane wykorzystały 58.184,42, co stanowi 57,04 % kwoty 

przeznaczonej w budżecie na dotacje. 

 W  dniu 2 września 2011r., Zarząd Powiatu Krapkowickiego przyjął uchwały w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych. Otwarte konkursy 

ogłoszono w zakresie: 

1) Rozwoju i upowszechniania kultury na kwotę 50.000,00 zł. Do konkursu złożono dwie oferty, 

z czego jedna została wycofana, udzielono jednej dotacji na kwotę 6580,00 zł, całość została 

wykorzystana. 

2) Rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 45.000,00 zł. Do konkursu 

złożono 15 ofert, udzielono 14 dotacji na kwotę 45.000,00 zł z czego wykorzystano 44.987,98 zł. 

3) Rozwoju i upowszechniania ochrony środowiska - do konkursu złożono 2 oferty, udzielono 

dwóch dotacji na kwotę 5.000,00 zł z czego wykorzystano 4.616,44 zł. 

4)  Rozwoju i upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej – do konkursu złożono jedną 

ofertę, udzielono jednej dotacji na kwotę 2.000,00 zł – całość została wykorzystana. 

W sumie w otwartym konkursie ofert wpłynęło 20 ofert: 18 ofert zrealizowano w ramach wsparcia 

realizacji zadania, 1 ofertę odrzucono z przyczyn formalnych, 1 oferent wycofał się. Zawarto 18 

umów. 

Ponadto udzielono dwóch dotacji w trybie pozakonkursowym. Przekazano 2.000,00 zł na zadanie 

pn. „Promocja powiatu krapkowickiego podczas imprez sportowych o zasięgu powiatowym 

i wojewódzkim w sporcie w piłkę nożną”  realizowane przez Klub Sportowy UNIA w Krapkowicach 

oraz 6.000,00 zł na zadanie pn. „Promocja powiatu krapkowickiego podczas imprez sportowych 

o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym w sporcie piłka ręczna kobiet” 

realizowane przez Klub Sportowy OTMĘT w Krapkowicach. 
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IV. WYKAZ  PODMIOTÓW,  KTÓRE  OTRZYMAŁY  DOTACJĘ  Z  BUDŻETU  POWIATU  

KRAPKOWICKIEGO NA REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  W  ROKU  2011 

 

Przyznane dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych: 

 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa organizacji 

pozarządowej  
Przyznana kwota 

dotacji  

Realizacja zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

1. 

Opracowanie i realizacja programu 
dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży poddanych wykluczeniom 
społecznym 

Stowarzyszenie „Otwarte 
Serce” w Zdzieszowicach  

2.000,00 zł 

Realizacja zadań z zakresu kultury 

2. 
VIII Literacka Biesiada Śląska poświęcona 
promocji 3. edycji antologii tekstów 
gwarowych „Ze Śląskim na Ty” 

Stowarzyszenie „Nasze 
Dziedzictwo” w Żyrowej 

6.580,00 zł 

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 

3. 
Bądź po stronie natury  
w Krapkowicach 

Opolskie Stowarzyszenie 
Ekologiczno- Kulturalne 
„CIS” w Krapkowicach 

3.000,00 zł 

4. Jesienne barwy powiatu krapkowickiego 
Opolskie Stowarzyszenie 
Ekologiczno- Kulturalne 
„CIS” w Krapkowicach 

2.000,00 zł 

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

5. 
Organizowanie przygotowań i uczestnictwo 
w lokalnych , ogólnopolskich zawodach 
sportowych 

HKS „Ruch” Zdzieszowice 9.500,00 zł 

6. 
Piłka ręczna w Krapkowicach, Promocja 
powiatu poprzez sport 

KS „Otmęt”  Krapkowice 9.500,00 zł 

7. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży poprzez 
propagowanie biegów na orientację 

UKS „Lotna” Zdzieszowice 3.000,00 zł 

8. 
Rozwój sportowy drogą do sukcesu 
osobistego 

Klub Karate do- Shotokan 
Krapkowice 

3.000,00 zł 

9. Zdrowe i bezpieczne dzieciństwo 
Stowarzyszenie 
Miłośników Wychowania 

2.000,00 zł 
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poprzez Sport i Rekreację 
„Koksownik”Zdzieszowice 

10. 
Szerzenie aktywności fizycznej dorosłych 
i młodzieży w miejscowości Januszkowice 

LKS Górnik Januszkowice 2.000,00 zł 

11. 

Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród 
ogółu społeczności miasta i gminy 
Zdzieszowice- wykonanie trzech map  
do orientacji sportowej oraz zakup 
brakującej liczby strojów kolarskich 

LUKS Azymek 
Zdzieszowice 

2.000,00 zł 

12. 

Wspieranie udziału reprezentacji 
działających na terenie Powiatu w 
olimpiadach, mistrzostwach, rozgrywkach 
ligowych 

MKS Gogolin 2.000,00 zł 

13. 
Turystyczno- Rekreacyjne Marsze Nordic 
Walking 

Klub Aktywnego 
Wypoczynku i Rekreacji 
„Krapkowickie Rowerki” 

2.000,00 zł 

14. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
w środowisku wiejskim 

KS „Magnum” Chorula 2.000,00 zł 

15. 
Rozwój sportu na terenie Powiatu 
Krapkowickiego 

LKS Obrowiec 2.000,00 zł 

16. Szpica Tour 2011 IRON MAN w Gogolinie 2.000,00 zł 

17. 
Podwyższenie standardów uprawiania sportu 
w Klubie LZS Dąbrówka Górna poprzez zakup 
sprzętu sportowego  

LZS Dąbrówka Górna 2.000,00 zł 

18. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród młodzieży i dzieci 

KS „Victoria” Żyrowa 2.000,00 zł 

Zadanie niezrealizowane z powodu wycofania się referenta   

 Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Pisarzowicach --------- 

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych   

 Klub Sportowy „UNIA” w Krapkowicach --------- 

Razem 58.580,00 zł 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

PODZIAŁ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZAKRESY ZADAŃ 

 

 
Przyznane dotacje w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadań pożytku 
publicznego 
 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa organizacji 

pozarządowej  
Przyznana kwota 

dotacji  

1. 

„Promocja powiatu krapkowickiego podczas 
imprez sportowych o zasięgu powiatowym 
i wojewódzkim w sporcie w piłkę nożną”   

Klub Sportowy UNIA  
w Krapkowicach 

2.000,00 zł 

2. 

„Promocja powiatu krapkowickiego podczas 
imprez sportowych o zasięgu powiatowym, 
ogólnopolskim, międzynarodowym w sporcie 
piłka ręczna kobiet” 

Klub Sportowy OTMĘT  
w Krapkowicach 

6.000,00 zł 

Razem  8.000,00 zł 

 

 

 

 

 

76,66%

11,31%

8,59%
3,44%

Sport i kultura fizyczna

Kultura

Ochrona środowiska

Edukacyjna opieka 

wychowawcza
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V. PODSUMOWANIE 

 

 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach realizując cele Programu Współpracy udzielała 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, pomocy finansowej oraz wsparcia pozafinansowego. 

W roku 2011 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach brało udział w: 

1) ponad 50 imprezach kulturalnych, w których było organizatorem bądź współorganizatorem 

ponosząc  w mniejszym lub większym stopniu nakłady finansowe.  

2) ponad 60 imprez sportowych na terenie powiatu krapkowickiego, gdzie występowaliśmy 

w takiej samej roli. 

3) zorganizowano około 10 spotkań (konsultacyjnych, warsztatowych) z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, w tym w ramach projektu Decydujmy Razem. 

 Współpraca Powiatu Krapkowickiego z podmiotami Programu odbywała się na zasadach 

pomocniczości oraz suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności 

i legalności. Wielkie zaangażowanie i entuzjazm członków organizacji oraz wsparcie finansowe 

samorządu umożliwiają podejmowanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez realizację 

zadań publicznych. Wspólne przedsięwzięcia integrują podmioty Programu z przedstawicielami 

Powiatu pozytywnie zmieniając warunki i jakość życia wszystkich mieszkańców Powiatu 

Krapkowickiego. 

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

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i Rozdziałem X ust. 2 

Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2011-2014, Zarząd Powiatu do dnia 

30 kwietnia każdego roku jest obowiązany przedkładać Radzie Powiatu Krapkowickiego 

oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu za rok 

poprzedni. 

 


