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I.

Postanowienia ogólne.

Program Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi to Roczny Program
określający zakres współdziałania samorządu Gminy Korfantów z działającymi na terenie Gminy
organizacjami pozarządowymi.
Program ten obejmuje cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres
przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadanie publiczne, okres realizacji programu,
sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób
oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Podstawa prawna.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) organ wykonawczy, nie później
niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni.
2. Definicja.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450);
b) gminie - należy rozumieć Gminę Korfantów;
c) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Korfantowa;
d) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450);
e) programie

–

należy

przez

to

rozumieć

Program

Współpracy

Gminy

Korfantów

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 przyjęty Uchwałą
Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok;
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f) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
g) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
3. Wprowadzenie.
Samorząd Gminy Korfantów od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Gminy.
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Korfantów:
I. organizacje formalne i nieformalne:
1)

Ochotnicza Straż Pożarna w Korfantowie;

2)

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Ligockiej;

3)

Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie;

4)

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymkowicach;

5)

Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie Małej;

6)

Ochotnicza Straż Pożarna w Węży;

7)

Ochotnicza Straż Pożarna we Włodarach;

8)

Ochotnicza Straż Pożarna we Włostowej;

9)

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kuropasie;

10) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe;
11) LZS Ścinawa Nyska - Korfantów;
12) LZS Przechód;
13) LZS Gryżów;
14) LKS Włodary – Węża;
15) Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie w Korfantowie;
16) Caritas Diecezji Opolskiej;
17) Caritas Parafialny w Korfantowie;
18) Caritas Parafialny w Przydrożu Wielkim;
19) Caritas Parafialny w Przechodzie;
20) Caritas Parafialny w Ścinawie Małej;
21) Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów;
22) Fundacja „Dla Przyszłości” we Włodarach;
23) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. księdza Wilhelma Kudelki;
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24) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „VILLA VLOKMARI” we Włodarach;
25) Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe „EKWANS”;
26) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice;
27) Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena
w Korfantowie;
28) Stowarzyszenie Protetyki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadków;
29) Stowarzyszenie Zwykłe Pamięć o Kresach w Korfantowie;
30) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Korfantów;
31) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Ścinawa Mała;
32) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Rzymkowice;
33) Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie;
34) Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie Nr 5 „Bażant”;
35) Rodzinne Ogrody Działkowe im. Jana Kilińskiego;
36) Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim Koło
w Rzymkowicach;
37) Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim Koło
w Przechodzie;
38) Koło Gospodyń Wiejskich we Włodarach;
39) Koło Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej;
40) Koło Gospodyń Wiejskich w Rzymkowicach;
41) Koło Gospodyń Wiejskich w Puszynie;
42) Koło Gospodyń Wiejskich w Przydrożu Małym;
43) Koło Gospodyń Wiejskich w Gryżowie;
W celu określenia priorytetów i kierunków współpracy Gminy Korfantów z organizacjami
pozarządowymi,

corocznie

uchwalany

jest

„Program

Współpracy

Gminy

Korfantów

z organizacjami pozarządowymi”, który wcześniej poddawany jest konsultacjom społecznym.
Konsultacje społeczne odbywają się na podstawie Uchwały Nr LIV/316/2010 z dnia 28 lipca
2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich
działalności statutowej.
W 2016 roku spotkanie konsultacyjne dotyczące programu odbyło się w dniu 31 października
2016 r. Zostały przedstawione założenia do programu.
W dniu 30 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej
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w Korfantowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, która stanowiła
podstawę

w/w

współpracy.

Program

Współpracy

Gminy

Korfantów

z

organizacjami

pozarządowymi realizowany był w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
roku.
II.

Cel główny i cele szczegółowe.

1. Cel główny.
Celem programu było prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych określonych w art.
4 ust. 1 ustawy przez Gminę Korfantów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
prowadzącymi na obszarze gminy działalność pożytku publicznego. W szczególności w oparciu
o przyjęte priorytety w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia;
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
f) inicjatyw lokalnych, w tym:
•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Cele szczegółowe.
Gmina Korfantów przy współpracy z organizacjami pozarządowymi dążyła do osiągnięcia
przyjętych

w

programie

celów

szczegółowych

poprzez

wzmacnianie

współpracy

z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych oraz współpracę przy
opracowywaniu programu. Głównie poprzez:
a) poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
a w szczególności w zakresie aktywności fizycznej, zdrowia, profilaktyki, edukacji, kultury;
b) wsparcie aktywności mieszkańców gminy, wzmocnienie świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję
i zwyczaje;
c) lepsze wykonywanie zadań własnych gminy poprzez włączenie do ich realizacji organizacji
pozarządowych;
d) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
e) poprawę jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.
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III. Zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o zasady:
a) zasadę partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
b) zasadę

pomocniczości

-

oznacza

współpracę

władzy

samorządowej

z

podmiotami

programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, w dążeniu do jak najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
c) zasadę suwerenności - oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
d) zasadę efektywności - oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności,
wspólne

dążenie

do

osiągnięcia

możliwie

największych

efektów

w

realizacji

zadań

publicznych;
e) zasadę uczciwej konkurencji - oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie
wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także
obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
f) zasadę jawności - oznacza, że wszystkie aspekty współpracy władzy samorządowej
z

organizacjami

pozarządowymi

są

powszechnie

wiadome

i

dostępne

oraz

jasne

i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji.
IV.

Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem współpracy Gminy Korfantów i Organizacji Pozarządowych była realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 w/w ustawy będącymi zadaniami własnymi gminy. Gmina
Korfantów współpracowała z organizacjami pozarządowymi w szczególności w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia (dotacja na realizację zadania przyznana dla Caritas Diecezji
Opolskiej);
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dotacja na realizację zadania
przyznana dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie);
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (dotacja na realizację zadania
przyznana dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława
Niemena w Korfantowie);
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (dotacja na realizację
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zadania przyznana dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Opolski, Koło Nr 30
w Korfantowie oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Villa Vlokmari” we Włodarach);
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Dotacja nie została przyznana.
Realizacja inicjatyw mających na celu szerzenie profilaktyki antyalkoholowej przy wsparciu
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek
oświatowych).
f) inicjatyw lokalnych, w tym:
•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (realizacja inicjatywy
lokalnej przez Fundację „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów, Sołectwo
Kuropas, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice wraz z Kołem Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Sołectwo Przydroże Małe, Sołectwo Gryzów,
Echo Korfantowa, Sołectwo Puszyna, Sołectwo Kuźnica Ligocka, Sołectwo Włodary wraz
z Sołectwem Rynarcice).

V.

Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Współdziałanie Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi obejmowało współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym.
1. Współpraca finansowa – polegała na udzielaniu dotacji organizacjom, które zostały
wyłonione do realizacji zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert.
Do finansowych form współpracy z organizacjami zalicza się w szczególności zlecanie
organizacjom realizacji zadań publicznych, w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach
określonych w ustawie, w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
b) wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;
c) wspólnego

realizowania

zadań

w

ramach

inicjatywy

lokalnej

zgłoszonej

przez

mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
W 2017 roku ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert, z tego 4 zostały rozstrzygnięte
pozytywnie i pięć organizacji otrzymało dotację.
Na realizację zadań dotację otrzymały:
a) Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 45 000,00 zł;
b) Gminne

Zrzeszenie

Ludowe

Zespoły

Sportowe

na

zadanie

z

zakresu

wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 65 000,00 zł;
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c) Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 6 000,00 zł;
d) Polski Związek Wędkarski, Okręg Opolski, Koło Nr 30 w Korfantowie

z zakresu ekologii

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Villa Vlokmari” we

Włodarach z zakresu ekologii

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
W 2017 r. zostały wsparte również inicjatywy lokalne, które były realizowane przez:
a) Sołectwo

Puszyna

(realizacja

zadania

pn.

„Wesołe

Wakacje

–

Puszyna

2017”,

dofinansowanie na kwotę 1 499,63 zł);
b) Echo Korfantowa (realizacja zadania pn. „Echo Korfantowa - kontynuujemy tradycje”,
dofinansowanie na kwotę 3 500,00 zł);
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice wraz z Kołem „Towarzystwo Społeczno –
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim” (realizacja zadania pn. „Nasz tradycyjny festyn
integracyjny”, dofinansowanie na kwotę 1 968,00 zł);
d) Sołectwo Kuropas (realizacja zadania pn. „Otwarty turniej tenisa ziemnego – Korfantów
Open 2017”, dofinansowanie na kwotę 1 499,23 zł);
e) Sołectwo Przydroże Małe (realizacja zadnia pn. „Integracja ważna rzecz, wszystkie smutki
idą precz”, dofinansowanie na kwotę 1 478,21 zł);
f) Sołectwo Gryżów (realizacja zadania pn. „Lato z komarami – wakacje 2017 cz. II”,
dofinansowanie na kwotę 1 495,68 zł);
g) Sołectwo Kuźnica Ligocka (realizacja zadnia pn. „Wakacje sobie zróbmy – na sportowo, bo
to zdrowo”, dofinansowanie na kwotę 1 498,81 zł);
h) Sołectwo Włodary, Sołectwo Rynarcice (realizacja zadania pn. „Edukacja i rekreacja
sposobem na nudę”, dofinansowanie na kwotę 1 999,73 zł);
i) Fundację „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów (realizacja zadania pn. „II
Korfantowski Nalot Satyryków – Korfantów 2017”, dofinansowanie na kwotę 987,96 zł);
j) Fundację „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów (realizacja zadania pn. „IV
Międzynarodowy Plener Malarski – ArtFriedlandianum – Korfantów 2017” dofinansowane
na kwotę 1 991,27 zł)
Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

prowadzona

była

przez

Urząd

Miejski

w Korfantowie (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich), Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie,
Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
placówki oświatowe, dla których Gmina Korfantów jest organem prowadzącym.
__________________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Korfantowie
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. (077) 43 43 820-821, fax (077) 43 43 817,
e-mail: edukacja@korfantow.pl

STRONA 9/43

GMINA KORFANTÓW
Rynek 4, 48-317 Korfantów

__________________________________________________________________________________

2. Współpraca pozafinansowa – oparta była na współpracy merytorycznej w zakresie
realizowanych zadań zawartych w programie.
Do pozafinansowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi zaliczyć należy:
a) promowanie działalności organizacji poprzez publikowanie przez nie informacji na temat
prowadzonej działalności na stronie internetowej www.korfantow.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej;
b) udostępnianie strony internetowej gminy, jako miejsca wymiany informacji;
c) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach komisji;
d) udostępnianie organizacjom ofert szkoleniowych pocztą elektroniczną oraz poprzez
publikację na stronie internetowej Urzędu (np. przesyłanie organizacjom informacji
o szkoleniach, warsztatach).
3. Inne formy współpracy obejmowały w szczególności:
a) udzielanie

pomocy

w organizowaniu

przez

organizacje

spotkań

otwartych,

których

tematyka wiąże się z programem, np. poprzez udostępnienie lokalu lub środków
technicznych, udział przedstawicieli organów Gminy w spotkaniach;
b) udzielanie

pomocy

w pozyskiwaniu

środków

na

realizację

zadań

publicznych

z innych źródeł niż budżet gminy (np. wsparcie grup Odnowy Wsi przy pozyskiwaniu
środków z budżetu Powiatu Nyskiego, pomoc przy opracowywaniu wniosków);
c) organizowanie lub współudział samorządu gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
d) nieodpłatne

udostępnianie

materiałów

związanych

ze

zlecaniem

organizacjom

pozarządowym realizacji zadań publicznych gminy;
e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu.
VI.

Priorytetowe zadania publiczne.

1. Gmina Korfantów współpracując z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku dążyła do
realizacji przyjętych w programie priorytetów. W celu realizacji priorytetowych zadań
przyjętych w programie zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert. W 2017 r. było
ogłoszonych 5 konkursów (dodatkowo 5 konkursów w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków Komisji Konkursowej).
Jednocześnie w momencie ogłaszania otwartych konkursów ofert ogłaszane były nabory
kandydatów na członków do Komisji Konkursowych. Zgłoszeni kandydaci mieli brać udział
w pracach Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu złożonych ofert. Organizacje wytypowały
jedną osobę do uczestniczenia w pracach komisji konkursowej.
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Gmina Korfantów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowała w roku 2017 następujące zadania
w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia
Konkurs na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia został ogłoszony
Zarządzeniem Nr 47/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji
zdrowia. Termin składania ofert upływał 16 marca 2017 r. o godz.1000. W dniu 3 marca
2017 r. została złożona oferta przez Caritas Diecezji Opolskiej. W wyniku rozstrzygnięcia
Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, została przyznana dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej w kwocie
45 000,00 zł.
Zakres zadania publicznego przekazanego do realizacji obejmował:
•

wykonywanie

pracy

socjalnej

w

rozumieniu

art.

17

ust.

1

pkt.

10

ustawy

o pomocy społecznej;
•

udostępnienie

sprzętu

rehabilitacyjnego

i

sprzętu

służącego

do

pielęgnacji

w ilości, co najmniej: łóżek – 15 szt., materaców – 10 szt., chodzików – 7 szt., wózków
inwalidzkich – 5 szt., krzeseł toaletowych – 10 szt., lamp biotron – 5 szt.;
•

załatwianie spraw bieżących związanych z leczeniem i pielęgnacją;

•

udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w leki i środki opatrunkowe;

•

szerzenie

profilaktyki

zdrowotnej

poprzez

organizowanie

pogadanek

na

tematy

medyczne, higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania przynajmniej raz na
kwartał.
W ramach zadania z usług świadczonych przez organizację skorzystało 1 338 pacjentów,
z tego wykonano:
•

2 434 wizyt domowych;

•

13 733 zabiegi, w tym:
o

2 586 czynności higieniczno – pielęgnacyjne;

o

6 732 czynności zabiegowe;

o

2 453 diagnostyczne;

o

1 222 socjalno – bytowe;

o

740 z zakresu edukacji i promocji zdrowotnej;

•

130 osoby korzystały ze sprzętu;

•

Ilość wypożyczonego sprzętu do domu:
o

80 łóżek;
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o

10 materacy przeciwodleżynowych;

o

5 wózków inwalidzkich;

o

12 krzeseł toaletowych;

o

13 chodzików;

o

10 kul (łokciowych i pachowych).

Realizując zadanie

udzielono

pomocy

w

środowisku

domowym

osobom

starszym

i schorowanym. W ramach potrzeb mieszkańców gminy w środowisku domowym
wykonywano czynności zabiegowe, higieniczno – pielęgnacyjne, diagnostyczne oraz
socjalno – bytowe, szerzono profilaktykę zdrowotną poprzez organizację pogadanek na
tematy

medyczne,

higienicznego

trybu

życia

oraz

zdrowego

odżywiania.

Pomoc

pielęgniarek dawała poczucie osobom schorowanym, że nie są same z chorobą, a rodziny
miały wsparcie oraz pomoc w sprawowaniu tej opieki.
Łączna wartość zadania wyniosła 107 600,54 zł, z tego kwota dotacji 45 000,00 zł.
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu został ogłoszony Zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia
21 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert
upływał 16 marca 2017 r. o godz. 1000. W dniu 16 marca 2016 r. o godz. 830 wpłynęła
oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie. Zarządzeniem
Nr 66/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
wyników otwartego konkursu

ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu została przyznana dotacja
Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie w kwocie 65 000,00 zł.
Zadanie przekazane do realizacji Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe
w Korfantowie obejmowało:
•

szkolenie

zawodników

w

klubach

sportowych,

na

obozach

sportowych

we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie lekkiej atletyki, piłki nożnej, tenisa
stołowego, piłki siatkowej;
•

udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej
w Opolu we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych;

•

utrzymanie właściwego stanu boisk i urządzeń technicznych oraz otoczenia obiektów
sportowych;

•

Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego GZ LZS w Korfantowie;

•

Halowy zimowy turniej piłkarski klubów z terenu Gminy Korfantów;
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Łączna wartość zadania wyniosła 86 401,17 zł, z tego dotacja w wysokości 63 901,17 zł.
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania był ogłoszony Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza
Korfantowa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizacje zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania. Termin składania ofert upływał 29 marca 2017 r. o godz. 1000. W dniu
29 marca 2017 r. o godz. 903 wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.
Zarządzeniem Nr 91/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania została przyznana
dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława
Niemena w Korfantowie w kwocie 6 000,00 zł.
Zadanie przekazane do realizacji obejmowało:
•

zajęcia komputerowe – 1 grupa (min. 12-sto osobowa/15 h – zrealizowana grupa 12
osób/17 h);

•

zajęcia z zakresu nauki języków obcych:
o

zajęcia z j. niemieckiego – 1 grupa (min. 12-sto osobowa/15 h - zrealizowana grupa
13 osób/17 h);

o

zajęcia z j. angielskiego – 1 grupa (min. 12-sto osobowa/15 h - zrealizowana grupa
14 osób/17 h);

•

zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia i bycia oraz w zakresie zdrowia psychicznego:
o

zajęcia plastyczne – 1 grupa (min. 12-sto osobowa/15 h - zrealizowana grupa 12
osób/17 h);

o

zajęcia sportowe – 1 grupa (min. 12-sto osobowa/15 h - zrealizowana grupa
12 osób/24 h);

o

zajęcia ruchowe na basenie – 1 grupa (min. 12-sto osobowa/15 h - zrealizowana
grupa 16 osób/10 h);

o

zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe – 1 grupa (min 12 osób/15h – zrealizowano 12
osób/15h)

o

zorganizowano wyjazdy do:
- Wrocławia (19.05.2017 r.) – Teatr Muzyczny Capitol;
- Pragi (05.09.2017 r.) – organizacja wycieczki PROCIV;
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- Nysy (25.09.2017 r.) – występ kabaretowy „Spotkanie Kolesiów”.
Realizacja zadania publicznego miała na celu poprawienie sprawności intelektualnej
i fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez uczestnictwo w objętych
ofertą zadaniach. Wspólne uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w wycieczkach,
wydarzeniach kulturalnych zintegrowały środowisko emerytów i rencistów.
Łączna wartość zadania wyniosła 10 434,95 zł, z tego otrzymana dotacja to kwota
6 000,00 zł.
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Konkurs na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego został ogłoszony Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza
Korfantowa z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego. Termin składania ofert upływał 29 marca 2017 r. o godz. 1000.
Wpłynęły

dwie

oferty.

Zarządzeniem

NR

86/2017

Burmistrza

Korfantowa

z

dnia

12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego została przyznana dotacja Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Villa Vlokmari” we
Włodarach na kwotę 5 000,00 zł oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Okręg
Opolski, ul. Malczewskiego 1, Koło nr 30 w Korfantowie, ul. Prudnicka 23 a, 48 – 317
Korfantów na kwotę 5 000,00 zł.
Zakres zadania publicznego przekazanego do realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi
Włodary „Villa Vlokmari” obejmował:
•

Promocję projektu -opracowanie logo projektu (1 szt.), informacja na stronie
www.wlodary.pl, druk ogłoszeń, plakatów (na bieżąco podczas trwania realizacji
zadania) etc.;

•

Prelekcja – warsztat lokalny (2h) nt. projektowania i sposobów zagospodarowania
terenów zielonych;

•

Wyjazdowy warsztat (3h) do Centrum Ogrodniczego KAPIAS w Goczałkowicach;

•

Organizacja 2 lokalnych warsztatów (2 x 2h) z podstawowych zasad kształtowania
miejsc i terenów wiejskich w zgodzie z istniejącą zabudową i lokalną specyfiką
krajobrazu oraz doboru odpowiednich gatunków roślin;

•

Nasadzenie roślin – rozbudowa istniejącego „Ekoosiedla” przy świetlicy wiejskiej we
Włodarach oraz budowa nowego „Ekoosiedla” na placu rekreacyjnym w Rynarcicach;

•

Zarządzanie i koordynacja projektu, bieżące przygotowanie zdjęć z realizacji projektu;
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Łączna wartość zadania wyniosła 12 850,03 zł, z tego dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

Zakres

zadania

publicznego

przekazanego

do

realizacji

Polskiemu

Związkowi

Wędkarskiemu, Okręg Opolski, Koło nr 30 w Korfantowie obejmował:
•

Przeprowadzenie zarybiania rzeki Ścinawa Niemodlińska pstrągiem potokowym w ilości
136.37 kg;

•

Zorganizowanie zawodów wędkarsko – rzutowych, w których wzięło udział 30 dzieci
z klas gimnazjalnych;

•

Zorganizowanie konkursu ekologicznego (dla przedszkolaków konkurs plastyczny
z wiedzy o ekologii, dla klas I-III szkół podstawowych konkurs plastyczny, dla klas IV –
VI test wiedzy ekologicznej, dla klasy VII szkoły podstawowej oraz dla II i III klas
gimnazjalnych konkurs ekologiczny). W konkursie wzięło udział 95 uczestników.

•

Wykonanie prac porządkowych rzeki Ścinawa Niemodlińska. W sprzątaniu rzeki wzięło
udział 10 osób;

•

Przygotowanie zdjęć z realizacji projektu;

•

Zorganizowanie

spotkania

podsumowującego

projekt

–

prelekcja,

prezentacja

rezultatów projektu. W spotkaniu wzięło udział 20 osób;
•

Zamieszczenie

dokumentacji

fotograficznej

na

stronie

www.korfantow.pl

oraz

www.pzw.org.pl/korfantow.
•

Zarządzanie, koordynowanie i rozliczenie projektu.

Łączna wartość zadania wyniosła 10 360,00 zł, z tego dotacja w wysokości 5 000,00 zł.
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym został ogłoszony Zarządzeniem NR 165/2017 Burmistrza
Korfantowa z dnia 7 lipca 2017 roku. Termin składania ofert upływał 31 lipca 2017 r.
o godz. 1000 . Nie wpłynęła żadna oferta. Działania były realizowane w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na
rok 2017 przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
f) inicjatyw lokalnych, w tym:
•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (realizacja
inicjatywy lokalnej przez Sołectwo Kuropas, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice,
Sołectwo Przydroże Małe, Sołectwo Gryżów, Echo Korfantowa, Sołectwo Puszyna,
Sołectwo Kuźnica Ligocka, Sołectwo Włodary wraz z Sołectwem Rynarcice, Fundacja
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Przyszłość i Rozwój na rzecz Korfantowa)
o

Sołectwo Kuropas
Gmina Korfantów przy współpracy z Sołectwem Kuropas zrealizowała w ramach
Umowy Nr EDU.II.525.5.2017.BK z dnia 31 maja 2017 r. zadanie publiczne
w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego – Korfantów
Open 2017”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia 30
listopada 2017 r.
Sołectwo

Kuropas

złożyło

sprawozdanie

z

wykonania

zadania

publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu
08.12.2017 r.
W ramach inicjatywy zakupiono siatkę do tenisa ziemnego wraz z akcesoriami oraz
cenne nagrody

dla

uczestników

turnieju. Uroczystość

wręczenia nagród

dla

uczestników turnieju odbyła się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
Zawodnicy otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Inicjatywa służyła całej społeczności gminnej. Wartość zadania: 2 789,55 zł. Kwota
wydatkowana ze środków Gminy Korfantów 1 499,23 zł.

o

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice
Gmina Korfantów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rzymkowice
zrealizowała w ramach Umowy Nr EDU.II.525.3.2017.BK z dnia 31 maja 2017 r.
zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Nasz tradycyjny festyn
integracyjny”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia
30 października 2017 r.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice złożyło sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj.
w dniu 24.10.2017 r.
W ramach inicjatywy został wynajęty namiot, opłacono oprawę muzyczną, zakupiono
artykuły

spożywcze

potrzebne

do

zorganizowania

festynu.

Głównym

celem

inicjatywy była integracja środowiska. Wspólna zabawa przy miłej muzyce pozwoliła
osiągnąć zamierzony cel.
Wartość zadania 8 129,34 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
1 968,00 zł.

o

Sołectwo Przydroże Małe
Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem Przydroże Małe zrealizowała
w ramach Umowy Nr EDU.II.525.6.2017.BK z dnia 31 maja 2017 r. zadanie
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publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Integracja ważna rzecz, wszystkie
smutki idą precz”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 31 maja 2017 r. do
dnia 31 października 2017 r..
Sołectwo Przydroże Małe złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu
09.11.2017 r..
W ramach inicjatywy uporządkowano teren wokół boiska i świetlicy. Posprzątano
teren

przy

placu

zabaw.

Stworzono

miejsce

wypoczynku

przeznaczone

do

grillowania. W ramach zadania został zakupiony grill betonowy, który będzie służył
dla wszystkich mieszkańców.
Inicjatywa lokalna posłużyła integrowaniu społeczności wiejskiej.
Wartość zadania: 4 978,21 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
wyniosła 1 478,21 zł.

o

Sołectwo Gryżów
Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem Gryżów zrealizowała w ramach
Umowy Nr EDU.II.525.4.2017.BK z dnia 31 maja 2017 r. zadanie publiczne
w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Lato z komarami – wakacje 2017 – cz. II”.
Zadanie realizowane było w okresie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia 31
października 2017 r.
Sołectwo Gryżów złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 09.11.2017 r..
W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano następujące zadania: Dzień Dziecka,
posprzątano świetlicę wiejską, przygotowano poczęstunek na Dzień Dziecka,
przygotowano ciasta oraz przekąski na dożynki, zakupiono urządzenie zabawowe
oraz gadżety.
Inicjatywa lokalna posłużyła integrowaniu społeczności wiejskiej, a także innym
zaproszonym

gościom

z

terenu

gminy Korfantów

na

okoliczność Dożynek

Wiejskich.
Wartość zadania: 6 135,68 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
wyniosła 1 495,68 zł.
o

Echo Korfantowa
Gmina Korfantów przy współpracy z zespołem wokalnym Echo Korfantowa
zrealizowała w ramach Umowy Nr EDU.II.525.2.2017.BK z dnia 18 maja 2017 r.
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zadanie

publiczne

w

ramach

inicjatywy

lokalnej

pn.

„Ech

Korfantowa

–

kontynuujemy tradycje”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 18 maja
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Zespół wokalny Echo Korfantowa złożył sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj.
w dniu 12.01.2018 r.
W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono naczynia w celu promocji imprez dla
zespołu wokalnego Echo Korfantowa. W ramach zadania zespół wystąpił na
różnych imprezach kulturalnych, okolicznościowych, przeglądach pieśńi m.in.:
- Zabawie u Emerytów;
- Cyklicznym przeglądzie zespołów – MGOKSiR Korfantów;
- Światowym Dniu Inwalidy w Opolu – Winowie;
- Festynie rodzinnym na boisku organizowanym przez Caritas;
- Opolskich Szmaragdach w Opolu;
- Przeglądzie Pieśni Kresowej w Łosiowe;
- Festynie Wiejskim w Kuropasie;
- Wasserballu w Przechodzie;
- Święcie Herbowym w Nysie;
- Dniach Korfantowa;
- Dożynkach Gminnych we Włodarach;
- Dożynkach Działkowiczów w Korfantowie;
- Dożynkach we Wierzbiu;
- Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Olszance;
- Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łambinowicach.
Inicjatywa służyła całej społeczności gminnej, a także osobom spoza terenu Gminy
Korfantów, dzięki czemu możliwa była promocja naszej Gminy.
Wartość zadania: 10 925,00

zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy

Korfantów wyniosła 3 500,00 zł.

o

Sołectwo Puszyna
Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem Puszyna zrealizowała w ramach
Umowy Nr EDU.II.525.9.2017.BK z dnia 31 maja 2017 r. zadanie publiczne
w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Wesołe wakacje – Puszyna 2017”. Zadanie
realizowane było w okresie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
Sołectwo Puszyna złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach
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inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 31.10.2017 r.
W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono urządzenie zabawowe dla dzieci (konik na
sprężynie) oraz gadżety. Zorganizowano zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej.
Dzieci słuchały opowiadań o historii Puszyny oraz tradycji wyplatania koron
dożynkowych. Przygotowano dla dzieci poczęstunek. Imprezę zwieńczyła dyskoteka.
Inicjatywa lokalna służyła społeczności Gminnej.
Wartość zadania 5 999,63 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
1 499,63 zł.

o

Sołectwo Kuźnica Ligocka
Gmina Korfantów przy współpracy z sołectwem Kuźnica ligocka zrealizowała
w ramach Umowy Nr EDU.II.525.8.2017.BK z dnia 31 maja 2017 r. zadanie
publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Wakacje sobie zróbmy – na sportowo,
bo

to

zdrowo”.

Zadanie

realizowane

było

w

okresie

od

dnia

31 maja 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
Sołectwo Kuźnica Ligocka złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu
13.10.2017 r.
W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano wypoczynek na świeżym powietrzu,
a także zajęcia z tenisa stołowego przeprowadzone przez Wolontariuszy dla dzieci
i młodzieży. Na koniec wakacji zorganizowano ognisko wraz z poczęstunkiem.
W ramach inicjatywy zakupiono usługę wodzireja.
Inicjatywa służyła dla dzieci i młodzieży z Kuźnicy Ligockiej, a także dzieci
i młodzieży z sąsiednich miejscowości (Włostowa, Rzymkowice, Borek).
Wartość zadania: 6 498,81 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
wyniosła 1 498,81 zł.
o

Sołectwo Włodary, Rynarcice
Gmina

Korfantów

przy

współpracy

z

sołectwami

Włodary

oraz

Rynarcice

zrealizowała w ramach Umowy Nr EDU.II.525.10.2017.BK z dnia 5 czerwca 2017 r.
zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Edukacja i rekreacja sposobem
na nudę”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia
31 października 2017 r.
Sołectwo Włodary wraz z sołectwem Rynarcice złożyło sprawozdanie z wykonania
zadania

publicznego

w

ramach

inicjatywy

lokalnej

w

terminie

określonym

w umowie, tj. w dniu 27.10.2017 r.
__________________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Korfantowie
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. (077) 43 43 820-821, fax (077) 43 43 817,
e-mail: edukacja@korfantow.pl

STRONA 19/43

GMINA KORFANTÓW
Rynek 4, 48-317 Korfantów

__________________________________________________________________________________
W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano m. in:
- gry i zabawy na Sali wiejskiej;
- prelekcję policjanta na temat „Bezpiecznych Wakacji”;
- malowanie prac plastycznych;
- rozgrywki sportowe w tym m. in. tenis stołowy, piłkarzyki,
- zajęcia z haftowania;
- zajęcia z szycia zorganizowane przez KGW;
- ognisko z rodzicami;
Wartość zadania 2 335,00 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
1 000,00 zł.

o

Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów
Gmina Korfantów przy współpracy z Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy
Korfantów
24

zrealizowała

kwietnia

2017

r.

w

ramach

zadanie

Umowy

publiczne

w

Nr

EDU.I.525.1.2017.BK

ramach

inicjatywy

z

lokalnej

dnia
pn.

„II Korfantowski Nalot Satyryków – Korfantów 2017”.
Zadanie realizowane było w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca
2017 r.
Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów złożyło sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie
określonym w umowie, tj. w dniu 25.05.2017 r.
W

ramach

inicjatywy

lokalnej

wykonano

prace

–

rysunki

satyryczne.

W dniu 13 maja uczestnicy wzięli udział w zajęciach plenerowych, rysowano
mieszkańcom Korfantowa karykatury. Uczestnicy wzięli ponadto udział w warsztacie
sitodruku. Wykonano 60 nadruków prac na torbach oraz 40 na koszulkach.
Inicjatywa lokalna przysłużyła się rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
Wartość zadania 4 210,00 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
987,96 zł.

o

Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów
Gmina Korfantów przy współpracy z Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy
Korfantów

zrealizowała

31

2017

maja

r.

w

ramach

zadanie

Umowy

publiczne

w

Nr

EDU.I.525.7.2017.BK

ramach

inicjatywy

z

lokalnej

dnia
pn.

„IV Międzynarodowy Plener Malarski ArtFriedlandianum – Korfantów 2017”.
Zadanie realizowane było w okresie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia 31
października 2017 r.
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Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów złożyło sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie
określonym w umowie, tj. w dniu 09.11.2017 r.
W ramach inicjatywy lokalnej do Korfantowa przyjechało 13 artystów – malarzy
oraz jedna skrzypaczka. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się na spotkaniu
z Burmistrzem Korfantowa. W trakcie imprezy odbyło się spotkanie poetycko –
muzyczne w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie. W dniu 06.08.2017 r.
po mszy w Kościele Św. Trójcy w Korfantowie zorganizowaliśmy prezentację prac
przed Kościołem. Namalowano 38 obrazów. W dniu 7 sierpnia odbył się wernisaż
w Sali Miejskiego Domu Kultury, w którym wzięło udział 38 osób.
Inicjatywa lokalna przysłużyła się rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
Wartość zadania 1 800,00 zł. Kwota wydatkowana ze środków Gminy Korfantów
1 991,27 zł.
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2017

Fundacja
„Przyszłość
i Rozwój”
na Rzecz
Gminy
Korfantów
Fundacja
„Przyszłość
i Rozwój”
na Rzecz
Gminy
Korfantów

Nazwa zadania

Czas trwania

Przyznana
kwota
(zł)

3 210,00

17.02.2017 r.

II – Korfantowski
Nalot Satyryków

12 – 14 maja
2017 r.

4210,00

1 000,00

10.03.2017 r.

IV Międzynarodowy
Plener Malarski
Artfriedlandianum
Korfantów 2017

1 – 7 sierpnia
2017 r.

11 800,00

2 000,00

3.

Sołectwo
Kuropas

26.04.2017 r.

Otwarty Turniej
Tenisa Ziemnego –
Korfantów Open
2017

maj – listopad
2017 r.

2 930,00

4.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Rzymkowice

27.04.2017 r.

Nasz tradycyjny
festyn integracyjny

30 września –
1 października
2017 r.

7 100,00

1.

2.

Społeczny
(zł)

Organizacja

Wartość
Zadania
(zł)

Rzeczowy
(zł)

Lp.

Data
złożenia
wniosku

finansowy
(zł)

Wkład własny
Wydatkowana
kwota ze
środków Gminy
Korfantów
[zł]

2 300,00

987,96

9 800,00

3 300,00

1991,27

1 500,00

380,00

1 050,00

1 499,23

2 000,00

3 000,00 zł

2 550,00

1 968,00
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5.

Sołectwo
Przydroże Małe

27.04.2017 r.

Integracja ważna
rzecz, wszystkie
smutki idą przecz

maj – październik
2017 r.

5 000,00

1 500,00

-

3 500,00

1 478,21

6.

Sołectwo
Gryżów – Koło
Gospodyń
Wiejskich

27.04.2017 r.

Lato z komarami –
wakacje 2017 –
cz. II

maj – październik
2017 r.

6 140,00

1 500,00

-

4 640,00

1 495,68

7.

Echo
Korfantowa

27.04.2017 r.

Echo Korfantowa –
kontynuujemy
tradycje

maj – grudzień
2017 r.

10 925,00

3 500,00

-

7 425,00

3 500,00

8.

Sołectwo
Puszyna

27.04.2017 r.

Wesołe wakacje –
Puszyna 2017

maj – październik
2017 r.

6 000,00

1 500,00

-

4 500,00

1 499,63

9.

Sołectwo
Kuźnica
Ligocka

27.04.2017 r.

Wakacje sobie
zróbmy – na
sportowo bo to
zdrowo

Maj - wrzesień
2017 r.

6 500,00 zł

1 500,00 zł

-

5 000,00 zł

1 498,81

1
0.

Sołectwa
Włodary,
Rynarcice

28.04.2017 r.

Edukacja i rekreacja
sposobem na nudę

10 – 15 lipca
2017 r.

3 800,00

2 000,00

-

1 800,00

1 999,73

64 405,00 zł

18 000,00 zł

36 065,00 zł

17 918,52 zł

Razem:

16 390,00 zł
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VII. Okres i sposób realizacji programu.
1. Czas realizacji programu obejmował 1 rok budżetowy, tj. od 1 stycznia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku.
2. Realizatorami programu byli:
a) ze strony samorządu:
•

Rada Miejska w Korfantowie i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej gminy;

•

Burmistrz Korfantowa w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy,
w tym zawieranie umów;

•

jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami
w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym
konsultowania projektów aktów prawnych;

b) ze strony organizacji pozarządowych:
•

organizacje działające w sferze pożytku publicznego;

•

grupy i organizacje nieformalne.

VIII. Wysokość środków przyznanych na realizację programu.
1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych wynikających z programu
została określona w budżecie Gminy Korfantów na rok 2017. Wydatki związane z realizacją
zadań, o których mowa w programie, nie mogły przekroczyć kwoty środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Planowana wysokość środków na realizacje działań z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
f) inicjatyw lokalnych, w tym:
•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

wyniosła 150 000,00 zł.
Wydatkowana kwota na realizację programu wyniosła 142 819,69 zł, co stanowiło 95,21 %.
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IX.

Sposób oceny realizacji programu.

1. Burmistrz lub osoba upoważniona przez Burmistrza dokonała kontroli i oceny realizacji
zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pożytku publicznego na zasadach
określonych w ustawie.
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmuje się osoba upoważniona przez
Burmistrza. Mierniki stopnia realizacji programu oparte są na informacji dotyczącej jego
wykonania w ciągu ostatniego roku.
X.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

1. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez osobę
upoważnioną przez Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Przygotowanie programu objęło realizację następujących działań:
a) organizacja spotkania z organizacjami pozarządowymi rozpoczynającego konsultacje
społeczne projektu programu;
b) skierowanie

projektu

programu

do

konsultacji

poprzez

upublicznienie

na

stronie

internetowej Urzędu www.korfantow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej;
c) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje podczas pierwszego spotkania
konsultacyjnego i w trakcie trwania konsultacji;
d) organizacja spotkania z organizacjami pozarządowymi kończącego konsultacje społeczne;
e) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje podczas konsultacji i spotkań;
f) przygotowanie ostatecznego projektu programu.
3. Program tworzony był na podstawie kierunków strategicznych gminy oraz po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pożytku publicznego.
4. Konsultacje programu przeprowadzono w sposób określony w Uchwale Nr LIV/316/2010 Rady
Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
5. Informację o wynikach konsultacji podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Korfantowie.
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XI.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert.

1. Burmistrz Korfantowa ogłaszał otwarte konkursy w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na stronie internetowej Urzędu;
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu.
2. W

celu

rozpatrzenia

złożonych

ofert

Burmistrz

powoływał

komisję

konkursową

w skład, której mogli wejść:
a) przedstawiciele samorządu;
b) osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych
wybierani są spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur;
c) w posiedzeniu Komisji mogli brać udział także eksperci z głosem doradczym.
3. Oceniając złożone oferty Komisja posługiwała się następującą punktacją:
a) Obszar objęty projektem obejmuje więcej niż 1 sołectwo

–

25 pkt,

- do 10%

–

5

- do 20%

–

10 pkt,

- do 30%

–

20 pkt,

- powyżej 30%

–

30 pkt,

c) Celowość realizacji zadania

–

10 pkt,

d) Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych

–

10 pkt,

–

10 pkt,

b) Procentowy udział środków własnych wnioskodawcy:

oferentowi

w

latach

poprzednich,

w

tym

pkt,

rzetelność

i terminowość oraz sposób rozliczenia środków
e) Doświadczenie

w

realizację

projektów

ze

środków

pozyskanych z innych źródeł jak budżet Gminy Korfantów
w okresie ostatnich 3 lat
f) Zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania
–

do 3 wolontariuszy

–

5

pkt,

–

od 4 do 7 wolontariuszy

–

10 pkt,

–

powyżej 7 wolontariuszy

–

15 pkt.

Maksymalnie można było otrzymać 100 punktów. Do realizacji były przyjmowane oferty, które
zdobyły największą liczbę punktów.
4. Wyniki konkursu podlegały zatwierdzeniu przez Burmistrza Korfantowa, który następnie
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zawarł z poszczególnymi oferentami umowy na realizację zadań.
5. Zatwierdzone przez Burmistrza Korfantowa wyniki konkursu publikowane były:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na stronie internetowej Urzędu www.korfantow.pl;
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu.
XII. Podsumowanie.
Program

współpracy

był

wyrazem

polityki

władz

Gminy

Korfantów

wobec

organizacji

pozarządowych, zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, odbywała się na zasadach suwerenności, partnerstwa, efektywności,
jawności. Podejmowane działania były efektywne i skuteczne. Przyczyniły się do nawiązywania
pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a lokalnym samorządem.
Wzrosła aktywność organizacji oraz świadomość możliwości aktywnego działania w różnych
obszarach życia społecznego.
Zrealizowane projekty w ramach programu w 2017 roku skierowane były do wszystkich grup
wiekowych mieszkańców. Przede wszystkim miały na celu pobudzenie do aktywności fizycznej,
społecznej, oświatowej i zdrowotnej mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.
Odbywało się to poprzez zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, wpojenie zasad
zdrowego stylu życia i bycia, szerzenie profilaktyki antyalkoholowej. Gmina w swych działaniach
starała się także zaspokoić potrzeby osób starszych poprzez wsparcie działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz zapewnienie opieki i pomocy osobom schorowanym i potrzebującym.
Istotnym elementem współpracy Gminy Korfantów z organizacjami była realizacja inicjatyw
lokalnych w 2017 roku, które miały na celu działania w zakresie wspomagania rozwoju wspólnoty
i społeczności lokalnej oraz kultywowania tradycji i obyczajów.
Współpraca Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku odbywała się
w

obszarach

przyjętych

w

„Programie

Współpracy

Gminy

Korfantów

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Oceniając

realizację

„Programu

Współpracy

Gminy

Korfantów

z

organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” uznaje się, że program został
zrealizowany. Wszystkie przyjęte priorytety w programie były realizowane w 2017 r.
i odpowiadały potrzebom społeczności Gminy Korfantów.
Pozytywnie ocenia się działania związane z realizacją „Programu Współpracy Gminy
Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Współpraca w ramach programu układała się w sposób właściwy.
XIII. Wnioski.
1. Należy podejmować w dalszym ciągu działania zmierzające do zwiększenia aktywności
społeczności lokalnych.
2. Należy pozyskiwać w perspektywie unijnej 2014 – 2020 środki finansowe na szerokie
działania dla organizacji pozarządowych nieformalnych w celu rozwoju wspólnot lokalnych.
3. Należy podjąć działania, aby zwiększyć wysokość środków finansowych budżetu gminy na
realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkurs ofert, w tym także inicjatyw
lokalnych.

Nie bez znaczenia jest fakt realizacji różnorodnych działań w ramach organizacji społeczności
lokalnych poszczególnych miejscowości w zakresie prac związanych z funduszem sołeckim
i programem „Odnowa Wsi”, o którym tu również należy wspomnieć. W ramach realizacji tych
zadań wykonano zadania, które:
a) są zadaniami własnymi gminy;
b) służą poprawie warunków życia mieszkańców;
c) są zgodne ze strategią rozwoju gminy;
d) zmierzają do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.
Działania te zostały przedstawione w:
a. Załączniku Nr 1: Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego Gminy Korfantów za rok 2017.
b. Załączniku Nr 2: Informacja z działań Sołectw Gminy Korfantów w ramach programu
„Odnowa Wsi” za rok 2017.

ZAŁĄCZNIK NR 1
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Informacja z realizacji zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego Gminy Korfantów za rok 2017

Pojęcie Funduszu Sołeckiego zostało wprowadzone ustawą o funduszu sołeckim z dnia
20 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420). Nowelizacja ustawy nastąpiła dnia
21 lutego 2014 roku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.). Dzięki wprowadzeniu Funduszu
Sołeckiego Sołectwa mają możliwość dysponowania środkami z budżetu gminy na działania
w swoich miejscowościach. Co roku każde Sołectwo ma szansę wyboru na, co przeznaczyć
środki. Wysokość, jaka przypada na dane Sołectwo obliczana jest ze wzoru zawartego w art. 3
ustawy o funduszu sołeckim.
Fundusz

Sołecki

to

pieniądze,

które

mają

służyć

poprawie

warunków

życia

mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje
jego częścią. Za wykonanie Funduszu Sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy,
odpowiada Burmistrz.
Środki z Funduszu Sołeckiego zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim z dnia
21 lutego 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) mogą zostać przeznaczone na
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków
życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy lub na działania zmierzające do
usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915 z późn. zm.).
Uchwała Sołectwa z wnioskiem o przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego musi
byś podjęta do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy
wniosek.
Z uwagi na fakt, iż Fundusz Sołecki to „publiczny grosz” wszystkie wydatki ponosi Gmina
Korfantów, na którą wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy.
Na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 301 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
26

marca

2014

roku

w

sprawie

wyodrębnienia

w budżecie

Gminy

Korfantów

środków

stanowiących fundusz sołecki, Sołectwo może wystąpić do Burmistrza Korfantowa z wnioskiem
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o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
W myśl art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
301 z późn. zm.) wniosek należy złożyć nie później niż do 31 października danego roku
budżetowego. Należy pamiętać, że wniosek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych pierwotnie w uchwale
budżetowej.
Główne zadania zrealizowane w zakresie Funduszu Sołeckiego w roku 2017:
 Borek – sołectwo przeznaczyło środki na budowę świetlicy wiejskiej. Łączna wartość
zrealizowanego zadania: 11.393,01 zł.
 Gryżów – sołectwo przeznaczyło środki na zakup kosiarki samojezdnej oraz utrzymania
terenów zielonych. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 14.121,27 zł.
 Jegielnica – sołectwo przeznaczyło środki na budowę drogi, utrzymanie terenów
zielonych oraz na zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne. Łączna wartość
zrealizowanych zadań: 10.270,06 zł.
 Kuropas – sołectwo przeznaczyło środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
utrzymanie terenów zielonych oraz wyposażenie świetlicy (zakup podgrzewacza do wody,
warnika do wody). Łączna wartość zrealizowanych zadań: 10.166,49 zł.
 Kuźnica Ligocka – sołectwo przeznaczyło środki na remonty dróg gminnych, zakup
wyposażenia

świetlicy

(zakup

patelni

elektrycznej

oraz

naczyń).

Łączna

wartość

zrealizowanych zadań: 15.680,59 zł.
 Myszowice– sołectwo przeznaczyło środki na modernizację świetlicy wiejskiej oraz
utrzymanie terenów zielonych. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 9.220,18 zł.
 Niesiebędowice – sołectwo przeznaczyło środki na modernizację świetlicy wiejskiej,
utrzymanie terenów zielonych, organizację spotkań integracyjnych oraz urządzenie
zabawowe. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 8.966,80 zł.
 Piechocice – sołectwo przeznaczyło środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
(wykostkowanie placu, zakup altany wraz z montażem). Łączna wartość zrealizowanych
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zadań: 9.239,78 zł.
 Pleśnica – sołectwo przeznaczyło środki na remont oraz wyposażenie świetlicy, zakup
urządzenia siłowni zewnętrznej oraz utrzymanie terenów zielonych. Łączna wartość
zrealizowanych zadań: 7.319,83 zł.
 Przechód – sołectwo przeznaczyło środki na przebudowę drogi, modernizację boiska
,utrzymanie terenów zielonych oraz dofinansowanie imprez kulturalnych. Łączna wartość
zrealizowanych zadań: 26.458,38 zł.
 Przydroże
i

Małe

–

sołectwo

przeznaczyło

środki

na

ogrodzenie

boiska

świetlicy, remont dróg, utrzymanie terenów zielonych oraz organizacje imprez

integracyjnych. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 14.553,74 zł.
 Przydroże Wielkie – sołectwo przeznaczyło środki na remont drogi, zagospodarowanie
terenu

rekreacyjnego,

utrzymanie

terenów

zielonych

oraz

dofinansowanie

imprez

integracyjnych. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 9.578,83 zł.
 Puszyna–

sołectwo

przeznaczyło

środki

na

modernizację

drogi,

zakup

bramy

ogrodzeniowej, zakup strojów regionalnych oraz utrzymanie terenów zielonych. Łączna
wartość zrealizowanych zadań: 15.372,10 zł.
 Rączka– sołectwo przeznaczyło środki na wymianę pokrycia dachowego w świetlicy
wiejskiej oraz zakup i montaż klimatyzatora. Łączna wartość zrealizowanych zadań:
8.500,00 zł.
 Rynarcice– sołectwo przeznaczyło środki na zakup garażu, toalety przenośnej, zakup
kosiarki oraz kosy spalinowej, utrzymanie terenów zielonych oraz dofinansowanie imprez
integracyjnych. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 10.517,53 zł.
 Rzymkowice– sołectwo przeznaczyło środki na zakup ogrodzenia, remont drogi,
utrzymanie

świetlicy

wiejskiej

oraz

dofinansowanie

do

imprez

kulturalnych.

Łączna wartość zrealizowanych zadań: 21.335,64 zł.
 Stara Jamka– sołectwo przeznaczyło środki na zakup materiałów do przebudowy remizy
strażackiej,

zakup

wyposażenia

do

świetlicy,

utrzymanie

terenów

zielonych

oraz
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dofinansowanie

imprez

integracyjnych.

Łączna

wartość

zrealizowanych

zadań:

11.719,20 zł.
 Ścinawa Mała– sołectwo przeznaczyło środki na modernizację Rynku, utrzymanie
terenów zielonych oraz organizację imprez w sołectwie. Łączna wartość zrealizowanych
zadań: 25.558,13 zł.
 Ścinawa Nyska– sołectwo przeznaczyło środki na modernizacje Rynku w Ścinawie Małej,
zagospodarowanie terenów zielonych oraz na zorganizowanie spotkania integracyjnego.
Łączna wartość zrealizowanych zadań: 18.343,12 zł.
 Węża– sołectwo przeznaczyło środki na przebudowę pawilonu sportowego, sporządzenie
dokumentacji oświetlenia, zakup pawilonu na spotkania integracyjne oraz porządkowanie
terenów zielonych. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 17.500,15 zł.
 Wielkie

Łąki–

sołectwo

przeznaczyło

środki

na

zakup

altany

wraz

z montażem oraz utrzymanie terenów zielonych. Łączna wartość zrealizowanych zadań:
8.640,15 zł.
 Włodary– sołectwo przeznaczyło środki na wykostkowanie placu przy świetlicy, zakup
i montaż siłowni zewnętrznej oraz utrzymanie świetlicy i terenów zielonych. Łączna
wartość zrealizowanych zadań: 25.647,80 zł.
 Włostowa– sołectwo przeznaczyło środki na wykostkowanie placu manewrowego przy
remizie OSP Włostowa, naprawę dróg w miejscowości oraz utrzymanie terenów zielonych
i boiska sportowego. Łączna wartość zrealizowanych zadań: 17.486,80 zł.

Zaplanowany fundusz sołecki na rok 2017 wyniósł: 327 916,94 zł
Wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego w roku 2017 wyniosły 327 549,20 zł, co stanowiło
99,89% środków zaplanowanych na realizację Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.
Środki niewykorzystane przez sołectwa: 367,94 zł (0,11 %).

Fundusz Sołecki został wprowadzony, jako forma wsparcia Sołectw. Patrząc z perspektywy czasu
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zaobserwować można, że Sołectwa chętnie wybierają zadania, dzięki którym mają możliwość
poprawy warunków życia mieszkańców.
Analizując rok 2017 w oparciu o inwestycje prowadzone w Sołectwach w ramach Funduszu
Sołeckiego można wymienić zadania, które pojawiały się w większości miejscowości, tj.:
utrzymanie terenów zielonych oraz zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, środki na
utrzymanie

świetlic

wiejskich

(w

tym

również

doposażenie

świetlic),

zakup

urządzeń

zabawowych, remont dróg gminnych itp..

Zakończenie
Dzięki wprowadzeniu Funduszu Sołeckiego wzrosła aktywność społeczności lokalnych. Dało to
również okazję Sołectwom do samodzielnego określenia przeznaczenia środków oraz stało się
motywacją do działania i rozwoju możliwości mieszkańców. Zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego dają możliwość decydowania mieszkańcom o rozdysponowaniu środków
przypadających na dane Sołectwo. Mieszkańcy ustalają zadania priorytetowe dla Sołectwa, które
chcą realizować w danym roku budżetowym, podejmując stosowną Uchwałę Zebrania Wiejskiego
w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadania będą realizowane.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja z działań Sołectw Gminy Korfantów w ramach
programu „Odnowa Wsi” za rok 2017

„Odnowa Wsi” to przede wszystkim kierunek rozwoju obszarów wiejskich, który łączy w sobie
poszanowanie tradycji z potrzebą szukania miejsca dla wsi we współczesnym, zmieniającym się
świecie. Jest to proces stały i dopasowany do zmian społecznych i gospodarczych, który powinien
prowadzić do kształtowania warunków życia mieszkańców wsi.
„Odnowa wsi” jest adresowana do najmniejszej struktury społecznej i przestrzennej,
jaką jest w Polsce Sołectwo. W związku z tym każdy mieszkaniec Sołectwa jest
uczestnikiem procesu „Odnowy Wsi”. I tylko od niego zależy, czy będzie aktywnym,
czy biernym uczestnikiem.
Podstawową formą organizacji w Sołectwie jest organ uchwałodawczy, czyli Zebranie Wiejskie
oraz organ wykonawczy – Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Aby proces
„Odnowy Wsi” mógł sprawnie funkcjonować musi być zaangażowany Lider Odnowy Wsi i Grupa
Odnowy Wsi. Liderzy Odnowy Wsi oraz Grupy Odnowy Wsi realizują działania w ramach
Programu „Odnowy Wsi” oraz są bardzo istotnym elementem wsparcia dla działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej.
„Odnowa Wsi” w Gminie Korfantów
W 1997 roku w województwie opolskim wdrożono pierwszy w Polsce regionalny program
„Odnowy Wsi”. Wówczas Gmina Korfantów przystąpiła do programu „Odnowa Wsi” Uchwałą
Nr XXIV/167/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 marca 1997 r. Programem zostało objęte
sołectwo Stara Jamka. Kolejne 5 Sołectw, tj. Borek, Kuropas, Przechód, Włodary i Włostowa
przystąpiły do programu w 2003 roku Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 31 lipca 2003 roku.
W 2007 roku zostało przyjętych 5 uchwał w sprawie przystąpienia Sołectw do programu „Odnowa
Wsi”:
• Uchwała Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie
opolskim” – Puszyna i Rzymkowice.
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• Uchwała Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2007 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie
opolskim” – Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Kuźnica Ligocka, Gryżów.
• Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 maja 2007 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie
opolskim” – Rynarcice i Jegielnica.
• Uchwała Nr XVII/105/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 12 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim” –Niesiebędowice i Stara Jamka.
• Uchwała Nr XVIII/112/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim” – Myszowice.
W 2008 roku podjęto dwie uchwały o przystąpieniu do programu:
• Uchwała Nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2008 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie
opolskim” – Rączka.
• Uchwała Nr XXV/157/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2008 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie
opolski” – Węża.
W 2013 roku podjęto Uchwałę Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
27 lutego 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do
programu „ Odnowa wsi w województwie opolskim” – wówczas do programu przystąpiło Sołectwo
Przydroże Wielkie.
Obecnie w programie „Odnowa Wsi” uczestniczy 19 sołectw.
Patrząc przez pryzmat czasu zaobserwować można, że od momentu przystąpienia Gminy
Korfantów do programu „Odnowa Wsi” działania na rzecz w/w projektu stanowią jedno
z licznych zadań Gminy Korfantów. Poprzez wsparcie Gminy Korfantów oraz Starostwa
Powiatowego w Nysie Sołectwa mają możliwość wdrożenia własnych pomysłów. Dzięki temu stało
się to motywacją do działania dla mieszkańców. Przede wszystkim wzrosło ich zaangażowanie
w życie Sołectw, głównie w sferze społeczno – kulturalnej oraz poprawił się ład przestrzenny
miejscowości. Daje to wyraz poszanowania dla kultury i tradycji regionalnej oraz dbanie
o wizerunek i estetykę Sołectwa.
Jednak, aby organizacja wszystkich przedsięwzięć na terenie Sołectw była możliwa do
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osiągnięcia, potrzebne są osoby, które będą motywowały do działania wewnątrz miejscowości
i koordynowały wszystkie projekty. Takimi osobami w Sołectwach jest Sołtys oraz Grupa Odnowy
Wsi, której zazwyczaj przewodniczy Lider Odnowy Wsi.
Sprawozdawczość z programu „Odnowa Wsi” w roku 2017
W 2017 roku w programie uczestniczyło 19 Sołectw. Wszystkie Sołectwa złożyły ankiety
z działań „Odnowy Wsi” w roku 2017, które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.

Obowiązujący w roku 2017 system wsparcia sołectw
Bardzo

ważnym

aspektem

działalności

Sołectw

w

ramach

programu

jest

ich

udział

w powiatowym konkursie „Odnowa wsi w powiecie nyskim”.
Konkurs jest organizowany przez Starostwo Powiatowe w Nysie, które w ramach
własnego budżetu wyodrębnia środki finansowe na wsparcie ważnych inicjatyw
społeczności lokalnych realizujących zadania w ramach programu „Odnowa wsi”.
Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich powiatu
nyskiego do realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców przy zachowaniu dziedzictwa
kulturowego na poziomie Sołectwa.
Poprzez wsparcie konkretnych inicjatyw, samorząd powiatowy uczestniczy w procesie zmian
dotyczących realizacji zadań z zakresu:
• architektury krajobrazu – „parków wiejskich”;
• miejsc spotkań;
• placów zabaw;
• siłowni zewnętrznych;
• urządzania terenów zielonych.
Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Rada Powiatu w formie dotacji dla Gminy.
Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zatwierdzeniu podziału środków przez Radę
Powiatu sporządzana jest umowa w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie realizowane
w ramach programu „Odnowa Wsi”.
Wypłata

przyznanych

środków

odbywa

się

na

podstawie

przedstawionych

rachunków

dokumentujących poniesione nakłady wraz z potwierdzeniem ich opłacenia.
Rozlicza się wyłącznie zadanie i prace zrealizowane w pełnym zakresie przedstawione we
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wniosku. W rozliczeniu zadania uwzględnia się faktury wystawione na wnioskodawcę.
Faktury realizowane ze środków Starostwa muszą być wystawione w okresie od dnia przyznania
dotacji przez Radę Powiatu do dnia zakończenia zadania.
W 2017 r. w ramach powiatowego konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim” zostało
złożonych 12 wniosków na łączną wartość 56 047,66 zł, w tym wnioskowana kwota do.
Dwanaście sołectw otrzymało dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Nysie na łączną
kwotę 12 000, 00 zł.

Były to zadania zrealizowane przez:
•

Jegielnica

„Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacji i wypoczynku – etap I”
Zakres zadania:


Wstępna

mechaniczna

obróbka

całego

terenu

z

równoczesnym

posprzątaniem

pozostałości,


Wywiezienie ziemi w celu wyrównania terenu i obróbka mechaniczna,



Zakup i przywiezienie drzewek ozdobnych i ich posadzenie,



Posianie trawy na pozostałym terenie,



Ogólne posprzątanie zagospodarowanego terenu.
Łączna wartość zadania: 3 004,60 zł

•

Kuropas

„Nowe centrum rekreacyjne wsi – wyczyszczenie i pogłębienie stawu – etap II”
Zakres zadania:
•

wykoszenie terenu wokół stawu,

•

wykarczowanie krzewów i korzeni oraz wycięcie drzew,

•

wyczyszczenie i wyrównanie terenu wokół stawu za pomocą wynajętej koparki,

•

zakup trawy itp.

•

zakup tłucznia, kamienia,

•

zakup i montaż ławek drewnianych
Łączna wartość zadania: 15 054,86 zł
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•

Niesiebędowice

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw w miejscowości Niesiebędowice”
Zakres zadania:


Ustalenie stosownej dokumentacji i zapytanie ofertowe,



Przygotowanie terenu pod urządzenia zabawowe,



Zakup i montaż urządzeń zabawowych,



Prace porządkowe.
Łączna wartość zadania: 3 465,00 zł

•

Przechód

„Zagospodarowanie terenów zielonych wsi Przechód – kontynuacja zadania”
Zakres zadania:


przygotowanie terenu pod nasadzenia,



zakup krzewów, roślin, kamienia,



nasadzenie krzewów i roślin,



zakup ławek betonowych oraz kosza,



prace porządkowe i pielęgnacyjne.
Łączna wartość zadania: 3 000,00 zł

•

Puszyna

„Siłownie zewnętrzne w plenerze dodatkową formą aktywnego wypoczynku i rekreacji naszej
społeczności”
Zakres zadania:


Wytypowanie i rozmieszczenie miejsca,



Przygotowanie wykopu pod fundament i jego zalanie,



Zamówienie i montaż urządzenia,



Przygotowanie podbudowy na położenie kostki brukowej wokół urządzenia,



Zakup i montaż kostki brukowej,



Ogólne posprzątanie.
Łączna wartość zadania: 6 025,00 zł

•

Rączka

„Nasze podwórko – miejsce, do którego każdy chętnie przychodzi – kolejny etap”
Zakres zadania:
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Zakup materiałów elektrycznych i lamp,



Zakup lamp solarnych i materiałów pod trzony,



Wykop trzonów i montaż lamp,



Podłączenie przyłącza,



Prace porządkowe.
Łączna wartość zadania: 3 004,50 zł

•

Rzymkowice

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap V”
Zakres zadania:


Nawiezienie i rozplantowanie ziemi,



Zakup i montaż siatek,



Wykarczowanie krzaków.
Łączna wartość zadania: 2 865,00 zł

•

Stara Jamka

„Miejsce do zabaw dla dzieci damy – chwilę relaksu również mamy- Etap II”
Zakres zadania:


Prace przygotowawcze,



Zakup i montaż urządzenia,



Wykonanie prac porządkowych.
Łączna wartość zadania: 3 085,00 zł

•

Ścinawa Mała

„Plac zabaw „Raj Dzieciaków” – miejscem odpoczynku i rekreacji dla dzieci”
Zakres zadania:


Przygotowanie terenu,



Zakup i montaż ławeczek wraz ze stolikami,



Prace porządkowe.
Łączna wartość zadania: 3 505,00 zł

•

Włodary

„Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego we Włodarach”
Zakres zadania:



Demontaż istniejącej - tymczasowej siatki leśnej
Zakup kolejnej partii ogrodzenia panelowego, jego zabudowa i montaż.
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Łączna wartość zadania: 5 799,90 zł
•

Przydroże Wielkie

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Wielkim”
Zakres zadania:
 Przygotowanie terenów zielonych do nasadzeń i ławek,
 Zakup krzewów ozdobnych,
 Zakup ławek ogrodowych,
 Prace związane z oświetleniem terenów zielonych,
 Nasadzenie krzewów.

Łączna wartość zadania: 4 235,08 zł

Łączna wartość zadań w ramach konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”
w 2017 roku wyniosła 56 067,66 zł.
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Lp.

1.

Sołectwo

Jegielnica

Nazwa zadania

„Zagospodarowanie terenu pod plac
i wypoczynku – etap I - Jegielnica”

rekreacji

Starostwo
Powiatowe
w Nysie
(zł)

Gmina
Korfantów
(zł)

Inne
(zł)

Udział
własny
sołectwa
(zł)

Ogólna wartość
Zadania
(zł)

999,80

999,80

-

1 005,00

3 004,60

1 000,00

8 679,86
(w tym 7 679,86
zł środki z
Funduszu
Sołeckiego)

-

5 375,00

15 054,86

-

1 005,00

3 465,00

Kuropas

„Nowe centrum rekreacyjne wsi – wyczyszczenie
i pogłębienie stawu – etap II - Kuropas”

3.

Niesiebędowice

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw w miejscowości
Niesiebędowice”

1 000,00

1 460,00
(w tym 460,00 zł
środki z Funduszu
Sołeckiego)

4.

Przechód

„Doposażenie i zagospodarowanie terenu zieleni
przy świetlicy wiejskiej w Przechodzie”

1 000,00

1 000,00

-

1 000,00

3 000,00

5.

Przydroże
Wielkie

„Zagospodarowanie
w Przydrożu Wielkim”

990,00

1 497,08
(w tym 507,08 zł
środki z Funduszu
Sołeckiego)

-

1 748,00

4 235,08

6.

Puszyna

„Siłownie zewnętrzne w plenerze dodatkową formą
aktywnego
wypoczynku
i
rekreacji
naszej
społeczności - Puszyna”

1 000,00

3 500,00

3 000,00

6 025,00

7.

Rączka

„Nasze podwórko – miejsce do którego każdy
chętnie przychodzi – kolejny ”

999,50

1 000,00

-

1005,00

3 004,50

8.

Rzymkowice

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap V Rzymkowice”

950,00

-

965,00

2 865,00

2.

terenu

rekreacyjnego

950,00

1 000,00
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Stara Jamka

„Miejsce do zabaw dla dzieci damy – chwilę relaksu
również mamy – Etap II- Stara Jamka”

1 000,00

1 000,00

-

1 085,00

3 085,00

10.

Ścinawa Mała

„Plac zabaw „Raj dzieciaków” – miejscem
odpoczynku i rekreacji dla dzieci - Ścinawa Mała”

1 000,00

1 000,00

500,00

1 005,00

3 505,00

11.

Ścinawa Nyska

„Plac zabaw – miejscem odpoczynku i rekreacji dla
dzieci – Ścinawa Nyska”

999,36

999,36

-

1 005,00

3 003,72

12.

Włodary

„Dokończenie boiska sportowego we Włodarach”

1 000,00

1 000,00

-

3 799,90

5 799,90

4 000,00

21 997,90

56 067,66

9.

20 586,10
Razem:

11 938,66

(w tym
8 646,94 zł środki
z Funduszu
Sołeckiego)
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Zakończenie

Na ręce Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie, Sołtysów Wsi, Grup Odnowy Wsi, Prezesów
organizacji pozarządowych, członków organizacji formalnych i nieformalnych, wolontariuszy oraz
wszystkich innych, którzy przyczynili się do działań w zakresie organizacji pozarządowych,
funduszu sołeckiego oraz „Odnowy Wsi” składam serdecznie podziękowania za współpracę,
pomysłowość, cierpliwość, zaangażowanie oraz zrozumienie.
Życzę powodzenia i dalszych sukcesów!

Sporządził: Błażej Kowalski
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz
Korfantów, dnia 12 kwietnia 2018 r.
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