
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 2013r.

1.  Program  Współpracy  Gminy  Murów,  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  Podmiotami  Prowadzącymi 
Działalność  Pożytku  Publicznego  na  rok  2013  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Gminy  Murów  
Nr XII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. poprzedzony wcześniejszymi konsultacjami społecznymi.
2.  Zgodnie  z  Programem  Współpracy,  współpraca  Gminy  Murów  z  organizacjami  pozarządowymi  miała 
charakter finansowy oraz pozafinansowy.
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 2013 zaplanowano dotacje celowe na  
kwotę 253.200,00 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 124 200,00 zł:
-- na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta,
Gmina  Murów  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  Murów  zawarła  w  dniu  14.02.2013  r.  umowę  
z Gminnym Zrzeszeniem  „Ludowe Zespoły Sportowe” z siedzibą w Murowie  w celu wspierania  zadania 
publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Murów w 2013 r.”
● - kwota przyznanej dotacji 124 200,00 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości.
● Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań 
publicznych  min.  organizowało  rozgrywki  piłki  nożnej  drużyn  z  Gminy  Murów,  uczestniczyło  w 
współzawodnictwie sportowym; organizowało imprezy sportowe integrujące środowisko lokalne, szkoliło dzieci 
i młodzież zrzeszoną w klubach . 

b) Pomoc Społeczna- kwota 129.000,00 zł
- na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta,
Gmina  Murów  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  Murów  zawarła  w  dniu  14.02.2013  r.  umowę  
z Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu w celu wspierania  zadania publicznego:
● - kwota przyznanej dotacji 129.000,00 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości.
●  Zadania  w  tym  zakresie  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  planem.  Zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  
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. 
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


