
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  w art.3 ust 3

mi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017r.

1.  Program Współpracy Gminy Murów,  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  Podmiotami
Prowadzącymi  Działalność Pożytku  Publicznego na rok  2017  został przyjęty uchwałą
Rady  Gminy  Murów  Nr  XX/157/2016  z  dnia  25  listopada  2016  r.  poprzedzony
wcześniejszymi konsultacjami społecznymi.

2.  Zgodnie  z  Programem  Współpracy,  współpraca  Gminy  Murów  z  organizacjami
pozarządowymi miała charakter finansowy oraz poza finansowy.

3.  Cel  Programu  -  efektywne  wykorzystywanie  społecznej  aktywności  w  zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców – został zrealizowany poprzez zrealizowanie zadań publicznych.

4.  Dla  realizacji  współpracy  finansowej,  w  budżecie  Gminy  Murów  na  rok  2017
zaplanowano dotacje celowe na kwotę  234.000 zł.
 
5. Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartych konkursów  ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie:

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – kwota 100 000,00 zł:
-- na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta,
Gmina Murów reprezentowana przez Wójta Gminy Murów zawarła w dniu 03.02.2017 r.
umowę z Gminnym Zrzeszeniem  „Ludowe Zespoły Sportowe” z  siedzibą w Murowie  
w  celu  wspierania   zadania  publicznego  pt.:„Organizowanie  zawodów  sportowych
i  rozgrywek  piłki  nożnej  drużyn  z  Gminy  Murów,  rozwijanie  różnych  form
współzawodnictwa  sportowego,  organizowanie  imprez  sportowych  i  sportowo-
rekreacyjnych  integrujących  środowisko  lokalne,  upowszechnianie  kultury  fizycznej,  
w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
w różnych dyscyplinach sportu.”
● -  kwota  przyznanej  dotacji  100  000,00  zł.  Wykorzystano  98 221,30  zł  Do  budżetu
zwrócono 1 778,70 zł. 
● Stowarzyszenie  w  ramach  realizacji  zadań publicznych  min.  uczestniczyło  
w  rozgrywkach  piłkarskich  w  ramach  rywalizacji  na  poszczególnych  szczeblach
okręgowych  związków  piłki  nożnej,  uczestniczyło  w  współzawodnictwie  sportowym;
szkoliło  dzieci  i  młodzież  zrzeszoną  w  klubach.  Organizowano  i  uczestniczono  
w rozgrywkach i zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Ludowych
Zespołów Sportowych i Szkolnego Związku Sportowego. Organizowało imprezy sportowe
integrujące  środowisko  lokalne,  zorganizowano  festyny  sportowo-rekreacyjne  dla
mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży. W imprezach tych uczestniczyli nie tylko
mieszkańcy poszczególnych miejscowości, ale również sympatycy sportu z okolic. 

b) Pomoc Społeczna, ochrona i promocja zdrowia - kwota 130 .000,00 zł
- na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta,
Gmina Murów reprezentowana przez Wójta Gminy Murów zawarła w dniu 27.01.2017 r.
umowę  z  Caritas  Diecezji  Opolskiej  z  siedzibą  w  Opolu  w  celu  wspierania   zadania
publicznego pt.:”Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i  samotnych  
w  środowisku  domowym,usprawnianie  do  funkcjonowania  w  społeczeństwie  poprzez
rehabilitację  oraz  udostępnienie  sprzętu  rehabilitacyjnego  i  służącego  do  pielęgnacji,
prowadzenie  profilaktyki  i  promocji  zdrowia,  poradnictwo  medyczne  oraz  świadczenie
czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym”
● - kwota przyznanej dotacji 130.000,00 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości.



● Zadania  w  tym  zakresie  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  planem.  Obejmowały  min.
pielęgnację  osób  chorych,  niepełnosprawnych,  starszych  i  samotnych  w  środowisku
domowym, usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację oraz
udostępnianie  sprzętu  rehabilitacyjnego  i  służącego  do  pielęgnacji,  prowadzenie
profilaktyki  promocji  zdrowia,  poradnictwo  medyczne  oraz  świadczenie  czynności
pielęgnacyjnych w środowisku domowym.
Z świadczeń Stacji Opieki Caritas w Zagwiździu skorzystało 960 pacjentów a z świadczeń
Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Zagwiździu 450 pacjentów.

6. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert na podst. art.19a ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę
4.000 zł.
 
Na  realizację  zadania  –  działalność  wspomagająca  rozwój  wspólnot  i  społeczności
lokalnych złożono ofertę   pt.„Festyn Murowskie dożynki” przyznano dotację w wysokości
2.000  zł  Stowarzyszeniu  Miłośników  Murowa.  Dotację  wykorzystano  na  występy
artystyczne,  zakup  artykułów  spożywczych  na  poczęstunek,  wynajem  namiotu,  zakup
banera i plakatów itd.

Na realizację zadnia – działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych złożono
ofertę pt: „I Muzyczna odsłona Farskiej Stodoły” przyznano dotację w wysokości 1.000 zł
Towarzystwu  Społeczno-Kulturalnemu  Niemców  na  Śląsku  Opolskim.  Wykorzystano  
800  zł.  Zwrócono  200  zł.  Dotację  wykorzystano  na   zapewnieniu  oprawy muzycznej,
występy muzyków związanych ze Śląskiem oraz  reklamę i promocję. 

7.Współdziałanie  z  organizacjami  pozarządowymi  odbywało  się na  zasadach
pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  
i jawności.
Poza  współpracą  obejmującą  konsultacje,  pomocą  finansową  oraz  nieodpłatne
udostępnianie  lokali  w  ramach współpracy gmina wspiera  organizacje  pozarządowe w
zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do informacji  o realizowanych zadaniach
publicznych  przez  organizacje  na  stronie  internetowej  gminy  i  Biuletynie  Informacji
publicznej Gminy Murów.
Działania  Gminy  Murów  nakierowane  były  w  szczególności  na  tworzenie  warunków  
do  zwiększenia  aktywności  społecznej,  zwiększenie  udziału  mieszkańców  
w rozwiązywaniu lokalnych problemów, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw  
na rzecz mieszkańców.

Wójt
/-/ Andrzej Puławski

Murów, 20.04.2018 r


