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                              SPRAWOZDANIE 

z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020 
 

Organizacje pozarządowe są wiodącym partnerem Gminy Dąbrowa w realizacji zadań 
własnych. Organizacje pozarządowe będące częścią lokalnej społeczności poprzez swoich 
liderów doskonale znają potrzeby lokalne i dzięki temu mogą efektywnie i skutecznie 
realizować powierzone zadania.  

Wszelkie zamierzenia podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi opisywane są corocznie w programie współpracy. Zgodnie z zasadą 
partnerstwa organizacje pozarządowe mogą brać czynny udział we współtworzeniu rocznego 
programu współpracy, tak aby  uczestniczyć w lepszym definiowaniu problemów społecznych 
i potrzeb.  

Dzięki aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi podnosi się jakość życia 
mieszkańców gminy. 

 
W 2020 roku Gmina Dąbrowa prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi  

w oparciu o następujących przepisy: 
 

1. art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie  

2. uchwały Nr XIII/110/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020. 
 
Uchwalenie programu współpracy poprzedziły konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy. 
 
W dniu 14 października 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa 

zostało umieszczone ogłoszenie projektu programu wraz z prośbą o przesłanie pisemnych 
opinii o projekcie do dnia 23 października 2019 r. oraz zaproszenie do składania uwag  
i propozycji na załączonym formularzu skierowane do organizacji pozarządowych. 
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15561/2020-zarzadzenie-w-sprawie-
konsultacji-programu-wspolpracy.pdf . Konsultacje trwały  od 14 października 2019r. do  
23 października 2019r. W tym czasie wpłynęła jedna uwaga zgłoszona przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Dąbrowie. Wyniki konsultacji zostały ogłoszone 24 października 2019r. 
 
 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15561/2020-zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-programu-wspolpracy.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/15561/2020-zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-programu-wspolpracy.pdf
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Program współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 
przyjęto Uchwałą XIII/110/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r. 
przeznaczając na jego realizację w roku 2020 łączną kwotę 450.000,00 zł 
 

W dniu 26 listopada 2019 roku ogłoszone zostały dwa otwarte konkursy dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 
realizację zadań gminy Dąbrowa w 2020 roku:  
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12637/zarzadzenie-ogloszenie-
konkursu-003.pdf  

 
1) w zakresie działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia 

oraz działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym 
na zadanie przeznaczono 130.000,00 zł 

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci  
i młodzieży na terenie gminy 
na zadanie przeznaczono 150.000,00 zł 

 
Termin składania ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2019 roku. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe wpłynęło 6 ofert: 
1) na zadanie w zakresie działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji 

zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym wpłynęły 2 oferty, złożone 
przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu oraz Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”. 

2) na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży na terenie gminy wpłynęły 4 oferty, złożone przez Opolski Klub 
Taekwon-do, Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie oraz Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju. 
  
W dniach 19 i 20  grudnia 2019 r. komisja konkursowa dokonała weryfikacji formalnej  

i merytorycznej złożonych ofert.  
 
Komisja konkursowa przedstawiła wójtowi propozycję  przyznania środków 

przewidzianych na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz  osób 
niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w wieku 
emerytalnym dla Caritas Diecezji Opolskiej (126.210,00 zł) oraz Stowarzyszenia „Nasze 
Ciepielowice” (3.790,00 zł).   

 
Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” – zadanie „Ratuję bo umiem” 
zasługiwała na szczególne uznanie za wykazaną inicjatywę i zaangażowanie w celu 
pozyskania dodatkowych środków na realizację zadania. Stowarzyszenie na realizację 
swojego pomysłu pozyskało środki finansowe z Fundacji PZU w ramach programu „Z PZU po 
lekcjach”, gdzie środki uzyskane od gminy stanowią wkład własny w realizację całego 
projektu. 

 
 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12776/zarzadzenie-rozstrzygniecie-
konkursu-ochrona-zdrowia.pdf  

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12637/zarzadzenie-ogloszenie-konkursu-003.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12637/zarzadzenie-ogloszenie-konkursu-003.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12776/zarzadzenie-rozstrzygniecie-konkursu-ochrona-zdrowia.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12776/zarzadzenie-rozstrzygniecie-konkursu-ochrona-zdrowia.pdf
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Komisja konkursowa przedstawiła także propozycję  podziału środków przewidzianych na 

realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży na terenie gminy:  

 
dla GZ LZS         104.000,00 zł 
dla SSKF KS Dąbrowa           35.000,00 zł  
dla Opolskiego Klubu Taekwon-do          9.000,00 zł  
dla Stowarzyszenia Akademia Sportowego Rozwoju Tygrysek      2.000,00 zł. 
 

Wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek zatwierdziła zaproponowany podział środków. 
 
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13099/zarzadzenie-rozstrzygniecie-
konkursu-sport.pdf  
  
30.12.2019r i 07.02.2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu i w BIP gminy Dąbrowa opublikowano 
zatwierdzone przez Wójta Gminy Dąbrowa ogłoszenia o wynikach konkursów. 
 

W związku z pandemią Covid- 19 nie ogłoszono konkursu o wartości 10.00,00 zł  na projekt 
związany z kulturą, gdyż planowana, kolejna edycja „Zamczyska - spotkania z poezją 
śpiewaną”, wskutek obostrzeń i zakazu zgromadzeń nie mogła się odbyć.  
 
 Zawarto następujące umowy: 
 
1. W zakresie działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych, ochrony  

i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym: 
 

1.1 Umowa nr OR.032.49.2019 pod tytułem: Działalność na rzecz  osób 
niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w wieku 
emerytalnym zawarta w dniu 31.12 2019r. z Caritas Diecezji Opolskiej – instytucją 
charytatywną działającą na obszarze Diecezji Opolskiej wpisana do rejestru MSWiA, 
Urząd ds. Wyznań pod nr 844), z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole.  

 
Przyznana kwota dotacji:  126.210,00 zł 
Udział środków własnych:  266.010,00 zł 

 
1.2 Umowa nr OR.032.50.2019 pod tytułem: Działalność na rzecz  osób 
niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w wieku 
emerytalnym „Ratuję, bo umiem!” zawarta w dniu 31 grudnia 2019r.  r.  
z Stowarzyszeniem „Nasze Ciepielowice” – wpisanym do KRS pod nr 0000510174,  
z siedzibą w Ciepielowicach, ul. Długa 18a, 49-120 Dąbrowa. 
 
Przyznana kwota dotacji:        3.790,00 zł  
Udział środków własnych:              2.600,00 zł  

 
Razem na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono z budżetu gminy Dąbrowa kwotę :  
130.000,00 zł 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13099/zarzadzenie-rozstrzygniecie-konkursu-sport.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13099/zarzadzenie-rozstrzygniecie-konkursu-sport.pdf
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2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci 
 i młodzieży na terenie gminy  

 
 
2.1 Umowa nr OR.03214.2020 pod tytułem: „Organizacja życia sportowego Dąbrowa 

2020” zawarta w dniu 15 lutego 2020r. r. ze Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury 
Fizycznej „KS Dąbrowa” – wpisanym do KRS pod nr 0000544530,  
z  siedzibą w Dąbrowie, ul. Ciepielowicka 2c, 49-120 Dąbrowa. 

 
Przyznana kwota dotacji:    35.000,00 zł 
Udział środków własnych:    46.000,00 zł 
 
 

2.2 Umowa nr OR.032.7.2019.S  pod tytułem: Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2020 zawarta  
w dniu 07 lutego 2020 r. z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Dąbrowie – stowarzyszeniem 
kultury fizycznej wpisanym do KRS pod nr 0000053906, z siedzibą w Dąbrowie,  
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. 

 
Przyznana kwota dotacji:  104.000,00 zł 
Udział środków własnych:     13.200,00 zł 

 
 
2.3 Umowa nr OR.032.13.2020 pod tytułem: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. Taekwondo – skuteczny program zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci młodzieży zawarta w dniu 15 lutego 2020r. z Opolskim Klubem 
Taekwon-do – stowarzyszeniem kultury fizycznej wpisanym do KRS pod nr 
0000054175, z siedzibą w Opolu, ul. Skłodowskiej-Curie 40, 45-765 Opole 

 
Przyznana kwota dotacji:      9.000,00 zł 
Udział środków własnych:      4.985,86 zł 

 
 
2.4 Umowa nr OR.032.12.2019  pod tytułem: Aktywny Przedszkolak –Gmina Dąbrowa 

2019 zawarta z Stowarzyszeniem Akademia Sportowego Rozwoju Tygrysek zawarta 
w dniu 07 lutego 2020 r. z Stowarzyszeniem Akademia Sportowego Rozwoju 
wpisanym w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola pod nr SFK-34 z 
siedzibą w Opolu ul. Luboszycka 32a/5, 45-215 Opole 

 
Przyznana kwota dotacji:      2.000,00 zł 
Udział środków własnych:           829,90 zł 

  
 
 
Razem na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych przeznaczono z budżetu 
gminy Dabrowa kwotę : 150.000 zł 
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W  dniu 17.04.2020r.  zarządzeniem nr OR.0050.57.2020 Wójt Gminy Dąbrowa ogłosił 
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy  w 2020r. pod nazwą  
 
„Rolkowisko – budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa 
wraz z remontem zaplecza sanitarnego”.  
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13508/zarzadzenie-ogloszenie-
konkursu-projekt.pdf  
Wysokość dotacji  przeznaczona na realizację zadana wyniosła 140.000 zł. 
 
Zarządzeniem nr OR.0050.71.2020  Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 maja 2020r. została 
powołana komisja konkursowa do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania. 
Komisja odbyła posiedzenie 13 maja 2020 roku. W ramach konkursu złożona została jedna 
oferta przez Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Dąbrowa”,  
która uzyskała pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym oraz została 
zatwierdzona Przez Wójta Gminy Dąbrowa. Zarządzeniem nr OR.0050.72.2020 Wójta Gminy 
Dąbrowa z dnia 14 maja 2020 konkurs został rozstrzygnięty. W dniu 15.05.2020 r. podpisano 
umowę  nr OR.032.29.2020  ze Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury Fizycznej „Klub 
Sportowy Dąbrowa” 
 

Przyznana kwota dotacji:      140.000,00 zł 
Udział środków własnych:       300.000,00 zł 

  
Stowarzyszenie KS Dąbrowa na realizację projektu pozyskało środki zewnętrzne ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Dodatkowo 22 maja 2020r. została zawarta umowa pożyczki  między Gminą Dąbrowa i 
Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Dąbrowa”  na 190.890,00 zł  
na wyprzedzające finansowanie zadania. 
 
Udzielenie pożyczki na prefinansowanie  inwestycji, o którą wnioskuje organizacja 
pozarządowa, jest zupełnie nowym i innowacyjnym sposobem na wsparcie partnera,  
z którym gmina ma już wieloletnie, bardzo dobre doświadczenia we wspólnym działaniu. 
 
Sprawozdanie końcowe z inwestycji zostało złożone w terminie, a dotacja została rozliczona 
prawidłowo. 
 
 
Udział środków własnych (finansowych, wkładu rzeczowego oraz osobowego organizacji 
pozarządowych wynosi łącznie: 633 625,76 zł 
 
 
 
 
 
 
 

http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13508/zarzadzenie-ogloszenie-konkursu-projekt.pdf
http://bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/13508/zarzadzenie-ogloszenie-konkursu-projekt.pdf
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PRZEBIEG I EFEKTY WSPÓŁPRACY 
 

W wyniku wsparcia finansowego udzielonego organizacjom pozarządowym, które 
podejmowały działania na terenie gminy Dąbrowa uzyskano następujące efekty: 

 
1. Zadanie w zakresie działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych, ochrony  
i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym  pt.: Działalność na 
rzecz  osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz  osób w 
wieku emerytalnym 
 
1.1 Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Dąbrowie przyczyniła się do poprawy 
jakości życia objętych opieką pacjentów, zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku. 
Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego pacjenta, który jej 
wymagał zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta. Podczas odwiedzin zapoznawały 
się z sytuacją socjalno-bytową pacjentów. W sytuacjach trudnych, wymagających szybkiej 
interwencji współpracowały z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie przeciwdziałając 
życiowym problemom pacjentów, zwłaszcza tych w podeszłym wieku i z rodzin 
dysfunkcyjnych. Liczne porady udzielane przez pielęgniarki pomogły opiekunom chorych 
odnaleźć się w obliczu choroby członka rodziny i uzyskać instruktaż pielęgnowania chorego.  
 

W roku 2020 wybuchła pandemia koronawirusa. W wielu przypadkach siostry 
Caritasu stanowiły jedyne zaplecze medyczne na jakie przewlekle chorzy, samotni i starsi 
pacjenci mogli liczyć. Izolacja i utrudniony dostęp do lekarzy i opieki medycznej 
powodowały, że pielęgniarki były w wielu przypadkach łącznikami ze światem 
zewnętrznym.  
 

Zakładane cele, jakimi były usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów, 
tworzenie łatwo i ogólnodostępnych stanowisk usprawniania leczniczego, gimnastyka 
lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej oraz rezultaty realizacji zadania – poprawa 
stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji, a tym samym wsparcie i odciążenie rodzin w 
opiece nad chorymi oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, zostały 
osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. 
 
Opieką objęto ok.  
 

250 pacjentów wymagających opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych,  
100   osobom wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny,  
394   osób stwierdziło poprawę stanu zdrowia  
231   uczestniczyło w rehabilitacji . 

 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie częściowe i końcowe zostały 
złożone w terminie.  
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1.2 Działalność Stowarzyszenia „Nasze Ciepielowice”  polegała na organizacji zajęć 
integracyjno-edukacyjnych  dla  uczniów (ok.223) i rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie. Zorganizowano zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy na zajęciach ze 
służbami ratunkowymi, zwrócono szczególną uwagę również na zdrowie psychiczne, walkę ze 
stresem i metodami radzenia sobie z nim, a w związku z sytuacją epidemiologiczną zapoznano  
dzieci z zasadami reżimu sanitarnego. Zajęcia odbywały się w ramach zajęć teatralnych, zajęć 
muzycznych, zajęć świetlicowych z grami tematycznymi. W okresie zamknięcia szkół spotkania 
odbywały się również on-line , a gry i instrumenty zostały wypożyczone do domów dzieci.  
 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie końcowe zostało złożone w 
terminie. W trakcie roku nie zawierano z w/w podmiotem żadnych aneksów do umowy. 
 
 
2. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży na terenie gminy 
 

2.1.A  Działalność KS Dąbrowa polegała na organizacji i prowadzeniu treningów piłki ręcznej 
oraz piłki nożnej. Popularyzacja piłki ręcznej poprzez prowadzone treningi spowodowała duże 
zainteresowanie tą dziedziną sportu dzieci i młodzieży, co pozwoliło na osiągnięcie bardzo 
dobrych rezultatów w zawodach międzyszkolnych.  
 
Mimo pandemii zajęcia nie były zawieszone, a rozgrywki udało się przeprowadzić do 
zamknięcia rund. Zorganizowano rozgrywki ligowe w ramach rozgrywek prowadzonych przez 
OZPN i OZPR. W  rozgrywkach piłki ręcznej brał udział zespół młodziczek  16 osób; w piłce 
nożnej zgłoszono 2 zespoły – zespół juniorów składający się z 20 osób i seniorów składający 
się z 22 osób 
 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie częściowe i końcowe zostało 
złożone w terminie i zostało rozliczone prawidłowo.  
 
2.1 B Kolejną umową jaką zawarło SSKF KS Dąbrowa  była umowa na realizację zadania 
inwestycyjnego pod tytułem „Rolkowisko – budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy 
boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego” 
 
Wykonano bieżnię do celów rekreacyjnych, przeprowadzono remont zaplecza sanitarnego, 
zagospodarowano tereny zieleni wokół bieżni, wykonano prace elektryczne,  
 
Zadbano o pozytywny wpływ inwestycji na środowisko tj. nasadzenia, zakup domków dla 
owadów pożytecznych. 
 
W roku 2021 zrealizowano prace  budowlano-modernizacyjne budynku klubowego  
z zapleczem socjalnym i sanitarnym ( szatnia i natryski dla sędziów, odpowiednie siedziska dla 
widowni). Boisko trawiaste do piłki nożnej dostosowano do zaleceń komisji weryfikacyjnej 
OZPN. Wiele prac wykonano w ramach wolontariatu, uczestniczyło w nich około 20 osób. 
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Uroczyste otwarcie rolkowiska i skateparku odbyło się 07.08.2020r. zorganizowano piknik 
rodzinny, zajęcia jazdy na rolkach (warsztaty szkółka rolkarska REDwheel), pokazy tancerzy 
HIP HOP BUDA, warsztaty graffiti, pokazowy trening z Odrą Opole. 
 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie częściowe i końcowe zostało 
złożone w terminie i zostało rozliczone prawidłowo.  
 
 
2.2. Działania Gminnego Zrzeszenia LZS obejmowały m.in. przygotowywanie przez członków 
zrzeszenia boisk piłkarskich do przeprowadzania rozgrywek ligowych, prowadzenie treningów 
piłki nożnej, organizowanie rozgrywek ligowych dla młodzieży, prowadzenie rozgrywek 
objętych kalendarzem związków sportowych. Dzięki organizacji bezpłatnych zajęć 
pozalekcyjnych młodzież miała zorganizowany aktywnie czas wolny przez wykwalifikowanych 
instruktorów i trenerów z uprawnianiami. Poprzez organizację turniejów popularyzowano 
również tenis ziemny i stołowy. Rezultatem tych działań jest kształtowanie ducha sportu, 
wpajanie młodym ludziom zasad fair play, zdyscyplinowania, pracowitości oraz dobrych 
postaw koleżeńskich.  
 

W zajęciach uczestniczyło regularnie ok 250 osób, działania klubu zapewniały 
widowisko sportowe dla kibiców oraz promocję Gminy Dąbrowa w regionie.  

 
W ramach GZ LZS działają:  
 

LZS  Mechnice (seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze, młodzicy),  
LZS  Niewodniki (seniorzy) 
AP STRIKER Szkółka piłkarska (3 grupy treningowe: orliki, skrzaty, żaki) 
sekcja tenisa Karczów.  
 
W związku z pandemią dwukrotnie zaszła potrzeba dostosowania działań do bieżących 
potrzeb, zmodyfikowano kosztorysy i aneksowno umowę,  tak by przyznane środki w pełni 
mogły być wykorzystane na potrzeby realizacji zadania w nowej rzeczywistości .  
 
Jest to przykład elastycznej współpracy i modyfikacji działań w związku z nową sytuacją 
(pandemia). 
 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie częściowe i końcowe zostało 
złożone w terminie.   
 
2.3. Działalność Opolskiego Klubu Taekwon-do polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych Taekwon-do w miejscowościach Dąbrowa i Chróścina, na które 
przyjeżdżały dzieci z całej gminy. W zajęciach brało udział średnio 40 osób miesięcznie. 
Znaczącym elementem były tutaj ciągłość i regularność spotkań. Poprzez realizację zadania 
udało się osiągnąć zainteresowanie większej liczby dzieci i młodzieży (tendencja wzrostowa), 
stworzono skuteczne alternatywy dla wszelkiego rodzaju używek i wyzwań cywilizacyjnych, 
zagospodarowano dzieciom i młodzieży czas wolny, zaszczepiono potrzeby aktywności 
fizycznej. Współpraca układała się wzorowo ze szkołami w Dąbrowie i Chróścinie, gdyby nie 
pandemia byłaby jeszcze lepsza. 
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Pandemia spowodowała konieczność odwołania turniejów dla dzieci i młodzików. 
Nawiązano współpracę z przedszkolem w Chróścinie, gdzie otworzono dwie grupy treningowe. 
4 zawodników klubu zostało członkami Kadry Wojewódzkiej Taekwondo. 
 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie częściowe i końcowe zostały 
złożone w terminie.  
 
2.4. Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju – Tytuł zadania publicznego : Aktywny 
Przedszkolak- Gmina Dąbrowa 2020 – Tygrysek.  Celem działań  jest propagowanie  
i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zapewnienie dostępu do wszechstronnych zajęć 
ruchowych dla najmłodszych. Cele zostały zrealizowane. 
W okresie 07.02.2019- 31.12.2019 przeprowadzono ok. 10 jednostek treningowych dla dzieci 
przedszkolnych w 2 grupach treningowych, po zawieszeniu zajęć w przedszkolach ćwiczenia 
prowadzono w plenerze. W zajęciach prowadzonych przez 4 trenerów uczestniczyło 
regularnie ponad 35 dzieci. Wykorzystywano sprzęt sportowy, sprzęt audio, oraz edukacyjne 
pomoce dydaktyczne. 
Umowa została zrealizowana prawidłowo. Sprawozdanie częściowe i końcowe zostały 
złożone w terminie.  
 
 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Dzięki bardzo intensywnej i partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi można 
wysunąć następujące wnioski: 
 

1) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy aktywnie sięgają po środki 
zewnętrzne (KS Dąbrowa – Rolkowisko, GZLZS – Mój Klub, Nasze Ciepielowiec – środki 
z PZU na projekt Ratuje bo umiem) 
 

2) wprowadzane są nowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
dostosowane do ich bieżących potrzeb  pożyczka na wyprzedzające finansowanie 
projektów dofinansowanych ze środków europejskich 

 
3) prowadzi się różnorodne formy współpracy takie jak : spotkania, konsultacje, 

doradztwo w sprawach związanych z rozwijaniem działalności przez organizacje 
pozarządowe, umożliwia się bezpłatne korzystanie z pomieszczeń gminnych czy 
obiektów sportowych. 
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Modelowym przykładem współpracy z organizacjami pozarządowymi na skalę całego 
regionu jest projekt związany z wybudowaniem w 2020 r. Rolkowiska przy boisku 
sportowym w Dąbrowie.  

 
 

 

 
  

  
  

  
 

 

Projekt powstał w wyniku konsultacji 

społecznych, gdzie aktywną grupa była 

młodzież gminy Dąbrowa. Jedno z trzech 

spotkań konsultacyjnych wraz z 

zaprezentowaniem projektu rolkowiska 

miało miejsce w dniu 30.04.2019 r.  

Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez 

Lokalną Grupę Działania „Bory 

Niemodlińskie” zrodziła się możliwość 

uzyskania dofinasowania na realizację tego 

pomysłu. 

 

 

Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie 

Sympatyków Kultury Fizycznej Klub 

Sportowy Dąbrowa, przy wsparciu  

i współpracy ze strony Urzędu Gminy.  

 

 

Gmina zapewniła: 

 Wkład własny na realizację projektu 

 Pożyczkę na wyprzedzające 

finasowanie 

 Pomoc merytoryczną i techniczną 

 Pomoc przy rozliczeniu wniosku 

PROW 

  
19.11.2020 Gmina Dąbrowa otrzymuje  
I miejsce w konkursie „Samorząd 
Przyjazny Młodzieży”. 
 
W ramach projektu „Aktywny Samorząd – 
inkubator społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020 
między innymi za wzorcowe 
przeprowadzenie konsultacji tego 
projektu z grupami nieformalnymi  
i środowiskiem młodzieży 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi przynosi wszechstronne korzyści.  

Wspieranie działań organizacji pozarządowych podwyższa standard życia naszych 
mieszkańców, a dzięki liderom społecznym nowe pomysły  
i inicjatywy ubogacają nasze życie. 
 

Rok 2020 to rok ogólnoświatowej pandemii, pomimo utrudnień nasze organizacje 
pozarządowe  w sposób elastyczny zmodyfikowały działania na rzecz mieszkańców i w pełni 
wykorzystały przyznane środki. 
 

Dziękujemy wszystkim za współpracę, przyjazną atmosferę i pozytywną energię                     
w podejmowanych działaniach. 
 
 
 
 
Opracowała : Aneta Zdero, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
 
 
 
 
Dąbrowa, 12.04.2021r.  
 
 
 
 
                        Wójt Gminy Dąbrowa 
                            Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 


