
Sprawozdanie  

z realizacji  

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI W ROKU 2011 

oraz z działalności i rozliczenia organizacji pozarządowych , które 
otrzymały dotacje na realizację  zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert w roku 2011. 

Uchwała Rady Gminy Radłów nr 201/XXXV/2010 z dnia 02 września 2010 roku określiła 
szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmowanych uchwał w 
zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2011 zostały ogłoszone Zarządzeniem Wójta Gminy Radłów Nr 0151/171/2010 z dnia 
28.10.2010 roku.  

Konsultacje odbyły się w dniach 29.10.2010 – 08.11.2010. 

Nie wpłynęła żadna uwaga pisemna ani ustna. 

Wobec powyższego Uchwałą  Nr 21/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 
roku został przyjęty do realizacji Program Współpracy Gminy Radłów z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rak 2011. 

Ogólna wartość środków zaplanowanych na wsparcie organizacji pozarządowych w 
Programie na 2011 rok wynosiło: 133 000,00 zł 

Konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2011 ( zgodnie z Ustawą o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 roku z późn. zm.) dla organizacji 
pozarządowych ogłoszono w zakresach: 

1) Ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust 3 
ustawy, o ile prowadzą działalność statutową na terenie gminy Radłów 

Konkurs ogłoszono dnia 11 lutego 2011 roku. 

 

 



Wysokość środków -43 000,00 zł- wpłynęła 1 oferta 

Umowę na realizację zadania podpisano dnia 16.03.2011 roku. 

Termin realizacji zadania- do 31.03.2011roku. 

 

Organizacja Otrzymana 
dotacja 

Cel przeznaczenia dotacji 

Caritas Diecezji 
Opolskiej 
 
 

    43 000,00 zł 
 

1. Wynagrodzenia osobowe- 37 900,00 zł 
2. Odpis na ZFSS- 850,00 zł 
3. Zakupy na utrzymanie bieżące stacji 
(środki czystości, biurowe, inne 
wyposażenie)- 2700,00 zł 
4.Przegląd samochodu i polisa 
ubezpieczeniowa- 720,00 zł 
5.Usługi komunalne- 270,00 zł 
6. Zakup leków i materiałów medycznych-
560,00 zł 

 

2) kultury fizycznej i sportu  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  
art. 3 ust. 3 ustawy o ile prowadzą działalność statutową na terenie gminy Radłów 

Konkurs ogłoszono dnia 11 lutego 2011 roku. 

Wysokość środków -50 000,00 zł- wpłynęły 4 oferty 

Umowy na realizację zadań podpisano dnia 16.03.2011 roku. 

Termin realizacji zadania- do 31.03.2011roku. 

Organizacja  Otrzymana 
dotacja 

Cel przeznaczenia dotacji 

LZS Kościeliska 
 
 

11 500,00 zł 1. Ekwiwalent sędziowski -2649,00 zł 
2. OZPN Opole-opłaty- 834,00 zł 
3. Ubezpieczenie PZU- 500,00 zł 

4. Wynajem hali sportowej-743,50 zł 
5. Transport- 1827,72 zł 

6. Utrzymanie obiektu- 1744,52 zł 
7. Zakup sprzętu sportowego- 3203,53 zł 

 
LZS Ligota 

Oleska 
 
 

15 500,00 zł 1. Ryczałt sędziowski -7411,00 zł 
2. OZPN opłaty- 2448,00 zł 
3. Ubezpieczenie- 500,00 zł 

4. Zakup sprzętu sportowy- 4863,00 zł 
5. Utrzymanie boiska i transport- 278,00 zł 

 

LZS Wichrów 
 
 

11 500,00 zł 1. Ekwiwalent sędziowski -2363,00 zł 
2. OZPN Opole-opłaty- 1187,40 zł 

3. Ubezpieczenie drużyny- 500,00 zł 
4. Napoje- 1000,00 zł 



4. Utrzymanie boiska- 583,96 zł 
5. Zakup sprzętu sportowego-5811,00 zł 

6. Koszty biurowe-  54,64 zł 

 
LZS Radłów 

 
 

 
11 500,00 zł 

1. OZPN Opole-opłaty- 1100,00 zł 
2. Ekwiwalent sędziowski- 1991,00 zł 

3. Ubezpieczenie drużyny-500,00 zł 
4. Koszty transportu-2400,00 zł 

5. Koszty utrzymania boiska i terenu 
wokół- 800,00 zł 

 

3) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez 
organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 
których cele statutowe obejmują zagadnienia rozwoju i odnowy wsi. 

Konkurs ogłoszono dnia 08 kwietnia 2011 roku.  

Termin realizacji zadania- do 31.03.2011roku. 

Wysokość środków -40 000,00 zł- wpłynęło 8 ofert  

 

Organizacja 
 

Otrzymana 
dotacja 

Cel przeznaczenia dotacji 

 
Stowarzyszenie  
Rozwoju 
Sołectwa 
Biskupice 
 
 

 
5 000,00 zł 

Ogólna wartość robót: 5 000,00zł 
Dotacja: 5000,00 zł 
 
1.Zakupiono płyty ażurowe, betonowe do 
umocnienia wałów na projektowaną przebudowę 
zbiornika wodnego w Biskupicach. 

 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wsi 
Ligota Oleska 
 
 

 
5 000,00 zł 

 
Ogólna wartość robót: 13 497,65 zł 
Dotacja: 5000,00 zł (przepusty rurowe pod 
zjazdami- 4765,64zł położenie krawężników- 
234,36zł) 
 
Zorganizowano wycinkę zawadzających drzew i krzaków 
przygotowano  teren pod położenie utwardzenia, wykonano 
przepusty przy dwóch wjazdach na plac i osadzono 
krawężniki. Po zakończeniu prac z wykorzystaniem sprzętu 
ciężkiego uprzątnięto i wyrównano teren. 

 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Radłowa 
 
 

 
5 000,00 zł 

 
Ogólna wartość robót: 35 840,00 zł 
Dotacja: 5 000,00 zł 
 
Dzięki dotacji udało się zrealizować projekt pn. „Bawimy się i 
odpoczywamy”, gdzie zakupiono urządzenie linowe, ławki 
stoły i kosze na śmieci. 



 
Stowarzyszenie 
Sympatyków Wsi  
Wichrów 

 
 
5 000,00 zł 

 
Ogólna wartość robót: 15 061,45 zł 
Dotacja: 5000,00 zł  

1.materiały budowlano- konserwacyjne- 792,13 zł 

2.wyposażenie grilla- 1219,92 zł 

3. zakup kostki brukowej- 1909,46 zł 

4.Zakup trawy i paliwa do koszenia trawy-463,54 zł 

5. Organizacja otwarcia kompleksu- 264,95 zł 

Dzięki uzyskanej dotacji udało się przygotować teren do 
rozbudowy kompleksu  sportowo- rekreacyjnego w 
Wichrowie. Udało się przygotować grunt, wykonać 
fundamenty pod budowę grilla oraz zakupiono materiały do 
jego wykonania 
 

Stowarzyszenie 
Miłośników 
Kolonii 
Biskupskiej 
 

 
5 000,00 zł 

Ogólna wartość robót: 5 000,01 zł 
Dotacja: 5 000,00 zł 
 
1.Zakup mebli kuchennych-2500,00 zł 
2.Zakup materiałów hydraulicznych-1000,00 zł 
3.Zakup naczyń kuchennych- 1500,00 zł 
 
Dzięki realizacji zadania publicznego udało się 
odremontować pomieszczenie kuchenne w siedzibie 
stowarzyszenia, które stanowi zaplecze dla organizacji 
lokalnych imprez cyklicznych w sołectwie. Zakupiono meble 
kuchenne oraz wyposażenie. Mieszkańcy we własnym 
zakresie wykonali wszystkie prace. 
 

Samodzielne 
Stowarzyszenie 
Kobiet w 
Kościeliskach 
 

 
5 000,00 zł 

Ogólna wartość robót: 5 000,00 zł 
Dotacja: 5 000,00 zł 
 
1.Wykonanie usług elektrycznych, w tym wymiana 
kabli, gniazd elektrycznych oraz włączników- 
664,00 zł 
2.Remont i odnowienie pomieszczeń biurowych- 
1636,00 zł 
3.Zakup wyposażenia (regał, biurko, stolik, 
półka)- 2700,00 zł 
 
 

OSP Nowe 
Karmonki 
 

 
5 000,00 zł 

Ogólna wartość robót: 5 369,35 zł 
Dotacja: 5 000,00 zł 
 
1.Położenie kostki brukowej przed salą OSP 
Nowe Karmonki- 3000,00 zł 
2.Malowanie kuchni oraz wykonanie nowej 
elewacji na budynku OSP- 2000,00 zł 
 

OSP Sternalice  
5 000,00 zł 

Ogólna wartość robót: 10 399,99 zł 
Dotacja: 5000,00 zł 
 
1. Zakup i wymiana stolarki okiennej w Sali OSP  

 



 

Sprawozdanie sporządziła: Sylwia Kus 

 

 

Sprawozdanie zaakceptowali:  

Wójt Gminy Radłów 

Włodzimierz Kierat 

 

Skarbnik Gminy Radłów 

Jolanta Leszcz 

 

Sprawozdanie zastało przedstawione Radnym na Sesji Rady Gminy Radłów dnia 11.04.2012 
roku. 

 

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi za rok 2011. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów 

Irena Czubaj- Zając 


