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I. Podstawa prawna.

1. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle przedkłada Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami
pozarządowymi za rok 2018, zwanego dalej „Programem”, przyjętego przez Radę Miasta
Kędzierzyn-Koźle Uchwałą Nr XLVIII/452/17 z dnia 26 października 2017 r.

2. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy.

3. Program był realizowany według zasad szczegółowo opisanych w § 7 Programu, od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a termin realizacji poszczególnych zadań określony
był w warunkach konkursów ofert.

4. Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w trybie określonym
w uchwale Nr LXIII/701/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

II. Cel główny i cele szczegółowe Programu.

Celem głównym Programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych
Gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączanie w ich realizację organizacji
pozarządowych.
Celami szczegółowymi Programu były:

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału mieszkańców
w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2) promowanie aktywności społecznej i wzmacnianie partycypacji społecznej;
3) pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
lokalną.

III. Zasady i formy współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami
pozarządowymi.

1. Zasady współpracy.
Współpraca pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego odbywała się zgodnie z ustawą na
zasadach:

1) pomocniczości - poprzez zapewnienie wparcia uprawnień obywateli i organizacji
występujących w ich imieniu oraz poszerzanie w miarę możliwości zakresu zadań
zlecanych organizacjom i wspieraniu działań organizacji w zakresie niezbędnym do
efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron - poprzez gwarantowanie zachowania niezależności Gminy
i organizacji oraz wzajemne nieingerowanie w sprawy wewnętrzne;
3) partnerstwa - poprzez współpracę Gminy i organizacji opartą na wzajemnym szacunku
i uznaniu równorzędności stron;
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4) efektywności - poprzez dążenie do osiągania jak najlepszych efektów w zakresie
wzajemnej współpracy Gminy i organizacji oraz minimalizacji kosztów z tym związanych;
5) uczciwej konkurencji - poprzez zapewnienie równych, obiektywnych kryteriów
wspierania organizacji;
6) jawności - poprzez zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz
informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu i stosowanych
w nich kryteriach.

2. Formy współpracy.
Współpraca Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi odbywała się
w formie:

1) zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym na zasadzie
powierzania (dotacja Gminy pokrywa 100% kosztów realizacji zadania) oraz wspierania
(dotacja pokrywa tylko część kosztów realizacji zadania) – szczegółowo opisanego
w załącznikach 1-4;

2) zwiększenia różnorodności form komunikacji Gminy z organizacjami
pozarządowymi, poprzez:

a) prowadzenie na portalu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz na stronie podmiotowej Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej zakładek oraz kart usług
przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, w których publikowane są istotne
informacje przeznaczone dla organizacji pozarządowych (np.: treści ogłoszeń
o otwartych konkursach ofert),
b) udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących wypełniania i składania ofert
w otwartych konkursach ofert, składania uproszczonych ofert z własnej inicjatywy
organizacji w trybie art. 19 a ustawy na realizację zadań publicznych oraz
sprawozdań z ich wykonania,
c) udostępnianie dokumentacji związanej z ogłaszanymi konkursami (np.: treści
ogłoszeń, formularzy) każdemu zainteresowanemu konkursem podmiotowi;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w postaci
projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle:

a) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
c) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy
ochronnej pomnika przyrody,
d) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Kędzierzyna-Koźla miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle,
f) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle,
g) zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle,
h) w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
i) w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn – Koźle z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019,
j) w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
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k) zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle,
l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019,
m) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy
Kędzierzyn-Koźle,
n) w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji
publicznej, w tym poprzez ogłaszanie naborów do prac w komisjach konkursowych dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych;

5) powierzenia organizacjom pozarządowym zadań na zasadzie regrantingu -
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 2077/KST/2018 z dnia 4 maja
2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na utworzenie Miejskiego Programu
Regrantingowego i wybór jego operatora w 2018 r. obejmującego zadania publiczne we
wszystkich zakresach priorytetowych zadań publicznych ujętych w Programie w wyniku
którego zawarto umowę z wybranym operatorem;

6) wydzielenia w budżecie miasta na 2018 rok rezerwy celowej przeznaczonej na
inicjatywę lokalną (w kwocie 15 000 zł) i regranting (w kwocie 20 000 zł);

7) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w oparciu o art. 19 b ustawy
oraz uchwałę nr XXI/268/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w
sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w tym na:

a) wydanie „Monografii poświęconej Żołnierzom Wyklętym z terenu powiatu
kozielskiego” (wartość zadania 9.900 zł w tym 900 zł dofinansowania
z budżetu Gminy),
b) organizację „VII Opolskiej Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych” (wartość
zadania 18.515,25 zł w tym 6.645,38 zł dofinansowania z budżetu Gminy),
c) organizację „VII Charytatywnego Biegu Mikołajkowego” (wartość zadania 37.330 zł
w tym 3.000 zł dofinansowania z budżetu Gminy);

8) zawierania umów, w tym umów partnerskich między innymi w zakresie wspólnego
pozyskiwania funduszy unijnych, w tymi:

a) ze Stowarzyszeniem „Blechhammer – 1944” - na realizację projektu „Strefa Historii
i - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu”,
w ramach którego Gmina Kędzierzyn-Koźle wyremontowała i wyposażyła bunkier w os.
Blachownia natomiast stowarzyszenie przygotuje stałą ekspozycję oraz będzie
prowadziło działania miękkie w oparciu o przygotowaną infrastrukturę (wartość projektu
- 1.036.757 zł, a na jego realizację Gmina otrzymała 95% dofinansowania),
b) z Caritas Diecezji Opolskiej - na realizację projektu „Świadczenie opieki paliatywnej
poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu”,
w ramach którego Gmina Kędzierzyn-Koźle wybuduje hospicjum natomiast
stowarzyszenie zakupi sprzęt i wyposażenie (wartość projektu - 7.203.980,14 zł, a na
jego realizację partnerzy projektu otrzymali dofinansowanie w wysokości 64,99 %
kosztów realizacji projektu),
c) z Fundacją „Kocham swoje życie” – na realizację projektu „Rozwój kompetencji
cyfrowych u osób powyżej 25 roku życia w Gminie Kędzierzyn-Koźle”, w ramach
którego zakupiono 12 komputerów i przeszkolono grupę 144 osób (wartość projektu -
80.640,00 zł. a na jego realizację Gmina otrzymała 100% dofinansowania),
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d) z International Police Association (z Republiki Czeskiej) oraz Wodniackim Klubem
Sportowym AQUA-Active - na realizację  projektu „Szlakiem zabytków: dokumentacja
projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”, w ramach
którego Gmina Kędzierzyn-Koźle zakupiła m.in. 50 kajaków, zorganizowała integracyjny
spływ kajakowy, aktualizuje przewodnik kajakowy oraz opracowuje dokumentację
techniczną przystani kajakowej w os. Sławięcice (wartość projektu – 29.931,64 euro, a na
jego realizację Gmina otrzymała 90% dofinansowania);

9) udostępniania w 2018 roku - w formie użyczenia (do bezpłatnego używania) - lokali
i obiektów na preferencyjnych warunkach, w tym na rzecz:

a) Stowarzyszenia Blechhammer – 1944,
b) Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Historyczne,
c) Stowarzyszenia Oświatowe Koźle Rogi- Bildungsgesellschaft Cosel Rogau,
d) Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki”,
e) Stowarzyszenia Wędkarzy Akwenu w Kędzierzynie-Koźlu,
f) Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna „Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu,
g) Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowej;

10) prowadzenia Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Centrum
Zintegrowanej Aktywności Społecznej, CZAS na Kędzierzyn-Koźle), w ramach
którego użyczono pomieszczenia w budynku przy ul. Władysława Planetorza 2
w Kędzierzynie-Koźlu  w celu prowadzenia statutowej działalności niżej wymienionym
organizacjom pozarządowym:

a) Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju i Edukacji IDEA,
b) Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Miejskich,
c) Kozielskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Historii i Archeologii „Eksplorator”,
d) Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”;

11) udzielania przez Gminę Kędzierzyn-Koźle pomocy organizacjom pozarządowym
poprzez:

a) przekazywanie materiałów promocyjnych Gminy na wniosek tych organizacji,
b) objęcie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle patronatem honorowym nad 45
imprezami (zadaniami i projektami organizowanymi i współorganizowanymi przez
organizacje pozarządowe szczegółowo opisanymi w załączniku nr 6,
c) promocję działań organizacji pozarządowych za pośrednictwem portalu Gminy
Kędzierzyn-Koźle, w tym utworzenie zakładki „NGO” dedykowanej organizacjom
pozarządowym, gdzie zamieszczane są na bieżąco istotne informacje dla tych organizacji,
np.: aktualne druki ofert, sprawozdania, informacje na temat ogłaszanych konkursów
i ich wyników, zaproszenia do udziału w komisjach konkursowych oraz aktualizowany
na bieżąco wykaz stowarzyszeń i inne.

3. W 2018 roku w ramach Programu nie realizowano następujących form współpracy:
1) dostosowania form konsultacji do potrzeb organizacji oraz zaangażowania
przedstawicieli organizacji w tworzenie projektów dokumentów;
2) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy, z Gminną Radą Pożytku Publicznego, gdyż nie powołano
jej członków po wygaśnięciu mandatów.

IV. Obszary działania, priorytetowe zadania publiczne.

Współpraca Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi obejmowała
następujące obszary działania:
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Lp Obszar działania Realizator

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc
społeczna, w tym:

1) profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i narkotykowych;

2) ochrona zdrowia;

3) aktywizacja osób starszych.

Wydział Polityki
Mieszkaniowej, Spraw
Socjalnych i Zdrowia

Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle

(szczegółowa informacja
w załączniku nr 1)

2. Pomoc społeczna

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym
wspieranie procesów wychowawczych oraz
zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych
dzieci i młodzieży.

Wydział Oświaty i
Wychowania Urzędu Miasta

Kędzierzyn-Koźle
(szczegółowa informacja w

załączniku nr 4)
4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Wydział Kultury,

Sportu i Turystyki
Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle
(szczegółowa
informacja w

załączniku nr 2)

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
turystyki

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt.

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Urząd Miasta Kędzierzyn-
Koźle (szczegółowa

informacja w załączniku nr
3)

7. Promocja i organizacja wolontariatu. Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, Biuro

Informacji i Promocji Miasta
Urzędu Miasta Kędzierzyn-

Koźle (szczegółowe
informacje w załącznikach

nr 2 i 5)

1. Zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 realizowane były w ramach:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych na 2018 rok, poprzez:

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym
i przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym,
c) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych;

2) Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019, poprzez:
a) udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim,
b) prowadzenie opieki rehabilitacyjnej,
c) udzielanie świadczeń w hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej
i w poradni medycyny paliatywnej,
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d) realizację zadania pn. Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem-Trening
umiejętności społecznych,
e) realizację zadania pn. Opieka pielęgnacyjna oraz aktywizacja osób starszych
zamieszkałych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;

które szczegółowo opisano w załączniku nr 1.
2. Zadania z obszaru pomocy społecznej w 2018 roku realizowane były poprzez:

1) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
2) działalność edukacyjną, integracyjną i uspołeczniającą na rzecz osób starszych, chorych
lub niepełnosprawnych;
3) działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, w tym organizację grup
wsparcia, grup samopomocowych dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
które szczegółowo opisano w załączniku nr 1.

3. Zadania z obszaru: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowane były poprzez
wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-
psychoedukacyjnych dzieci i młodzieży, które szczegółowo opisano w załączniku nr 4.

4. Zadania z obszaru kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji realizowane były w
sposób szczegółowo opisany w załączniku nr 2.

5. Zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
realizowane były w sposób szczegółowo opisany w załączniku nr 2.

6. Zadania z obszaru ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego realizowane były poprzez wykonanie zadania pn. opieka nad wolnożyjącymi
kotami z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w tym ich dokarmianie, które szczegółowo opisano
w załączniku nr 3.

7. Zadania z obszaru promocji i organizacji wolontariatu realizowane były poprzez:
1) promowanie działalności organizacji na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl;
2) wspieranie organizacji pozarządowych materiałami promocyjnymi wydanymi przez
Gminę Kędzierzyn-Koźle;
3) stwarzanie warunków do realizacji przez organizacje przedsięwzięć o różnym
charakterze;
4) umieszczanie logo miasta, nazwy lub herbu na wydawanych materiałach, ubiorach
i sprzęcie przez organizacje pozarządowe;
5) przeprowadzenie akcji promocyjnej dotyczącej możliwości odliczenia 1 % podatku
i przekazania na rzecz kędzierzyńsko-kozielskich organizacji pożytku publicznego,
które szczegółowo opisano w załącznikach nr 1-6.

8. W 2018 roku w ramach Programu nie realizowano priorytetowych zadań publicznych
z zakresu:

1) integracji europejskiej;
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości;
3) działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy;
4) działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

V. Zasady zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym.

W 2018 roku dotacje na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych
w Programie były przyznawane w trybie:

1) otwartych konkursów ofert, do obsługi których powoływano komisje działające
w sposób określony w § 12 Programu, ogłoszonych na:

http://www.kedzierzynkozle.pl/
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a) wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku,

b) na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku,

c) wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle
w zakresie wspierania realizacji zadań z zakresu sportu w 2018 roku,

d) utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora
w 2018 r. obejmującego zadania publiczne we wszystkich zakresach priorytetowych
zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018,

e) realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – etap II,

f) wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku – Etap II,

g) wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – Etap III,

h) wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – etap IV,

i) wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie
prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych na terenie Osiedla Piastów, Osiedla Azoty,
Osiedla Śródmieście oraz prowadzenia klubu młodzieżowego,

j) wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie edukacji
i terapii osób z autyzmem - Trening umiejętności społecznych,

k) wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w udzielania
świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece
paliatywnej w roku 2018,

l) realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt
w 2018 roku,

m) wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie
aktywizacji osob starszych oraz powołanie Komisji do rozstrzygnięcia w roku 2018
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-
Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych,

szczegółowo opisanych w załącznikach nr 1-3;

2) procedury uproszczonej określonej w art. 19a ustawy - z pominięciem otwartego
konkursu ofert – w ramach której organ wykonawczy Gminy uznał celowość wsparcia
realizacji następujących zadań pn.:

a) „Motoserce 2018”,

b) „Kolendo, karnavale – adieu!”,

c) „Moc Muzyki dla Łucji”,

d) „XXI Przegląd Pieśni Religijnej – Azoty 2018”,

e) „Wydanie walorów filatelistycznych z okazji 40 rocznicy powstania Mazurskiej
Służby Ratowniczej”,

f) „XIV Odrzański spływa twardzieli rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla, Morsy
dzieciom – topienie Marzanny”,

g) „IV runda eliminacyjna modeli pływających kl. M”,
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h) „Przygotowanie kibiców do kulturalnego kibicowania podczas meczów ZAK SA.”,

i) „69 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny rajd energetyków – Karnawał 2018”,

j) „Rejs po Odrze z wykładem historycznym”,

k) „70 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków – Zlate Hory 2018”,

l) „Rajd Kozielski na 100!”,

m) „II spływ kajakowy seniorów w Kędzierzynie-Koźlu – trendy senior”,

n) „Odra drogą do wolności”,

o) „Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny – Nietoperz”,

p) „Wsparcie uczestnictwa w XXX Ogólnopolskich Spotkaniach Grup AA na Jasnej
Górze, osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin”,

r) „W co się bawić z dziećmi”,

szczegółowo opisanych w załącznikach nr 1,2 i 4.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.

1. W Programie wskazano iż, na realizację w 2018 roku zadań publicznych w ramach
Programu będzie przewidziane co najmniej 500.000 zł.

2. Wysokość środków przeznaczonych w ramach zawartych umów dotacji na realizację
Programu w 2018 roku wyniosła 2.006.258,23 złotych, w tym na zadania koordynowane
przez następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle:

1) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia w łącznej wysokości
791.150,00 złotych (szczegółowo opisane w załączniku nr 1);
2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 1.190.108,23 złotych
(szczegółowo opisane w załączniku nr 2);
3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w łącznej wysokości 20.000,00 złotych
(szczegółowo opisane w załączniku nr 3);
4) Wydział Oświaty i Wychowania w łącznej wysokości 5.000,00 złotych (szczegółowo
opisane w załączniku nr 4).

VII. Ocena realizacji Programu.
Wskazany w Programie sposób oceny realizacji Programu ujęto w poniższym zestawieniu
tabelarycznym:

Lp. Nazwa miernika efektywności Wartość miernika
efektywności

Wartość oczekiwana
miernika efektywności

1. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne
na rzecz społeczności lokalnej

52 50

2. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym:
Wolontariuszy

1324 1000

3. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba
organizacji

72 oferty złożone
przez 42

organizacje

70 ofert złożonych
przez 40 organizacji

4. Liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadania 90 81

5. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane
z Gminą na wniosek organizacji

0 0

6. Liczba odbiorców zadań i działań publicznych 34.895 30.000
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7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na
realizację zadań publicznych przez organizacje

2.006.258,23 zł 500.000 zł

8. Wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych
przez organizacje w realizacje zadań publicznych

719.340,44 zł 500.000 zł

9. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Radę konsultowanych z organizacjami, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

4 2

10. Liczba spotkań z organizacjami 3 3

11. Partnerstwo przy projektach zewnętrznych 5 3

12. Liczba podmiotów korzystających z regrantingu 1
(w ramach
Miejskiego
Programu

Regrantingowego
podpisano 10 umów

z operatorem).

1
(w ramach Miejskiego

Programu
Regrantingowego

podpisanie 8 umów
z operatorem).

VIII. Informacje dodatkowe.

1. Gmina przeprowadziła kampanię promocyjną dotyczącą Inicjatywy Lokalnej oraz
przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku
publicznego z terenu Kędzierzyna-Koźla.

2. W ramach organizacji szkoleń, warsztatów i konsultacji Gmina Kędzierzyn-Koźle
zorganizowała trzy nieodpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu
współpracy finansowej i pozafinansowej gminy Kędzierzyn-Koźle i organizacji
pozarządowych, w których wzięło udział około 100 przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu Kędzierzyna-Koźla.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – informacja o realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Załącznik nr 2 - informacja o realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Załącznik nr 3 - informacja o realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
4. Załącznik nr 4 – informacja o realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
5. Załącznik nr 5 – informacja o realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
6. Załącznik nr 6 – informacja o realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za
2018 rok Biura Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.


