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Program współpracy Gminy  Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 realizowany był na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIV.111.2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie 

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Celem programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Gminy Ujazd oraz wola 

kształtowania długookresowej współpracy Gminy z Organizacjami. 

 

Na rok 2020 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:  

 

1) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób; 

2) działalności opiekuńczo-medycznej i rehabilitacyjnej; 

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowaniu kultury 

mniejszości narodowych; 

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym działania promujące dzieci i młodzież 

wybitnie uzdolnioną; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6) promocji i organizacji wolontariatu; 

7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 

- wspierania klubów i zespołów sportowych, 

- promocji sportu dzieci i młodzieży, 

8) ratownictwa i ochrony ludności, w tym ochrona przeciwpożarowa; 

9) współpracy i wspierania organizacji działających w ramach ”Odnowy wsi” i programu 

„LEADER”. 
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W ramach ogłoszonych w roku 2020 otwartych konkursów ofert udzielono dotacji 

następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

 

L.p. 

 

Nazwa organizacji Tytuł zadania realizowanego przez 

organizację 

Kwota 

przyznanej 

dotacji  

1.  

 

Gminne Zrzeszenie „ 

Ludowe Zespoły 

Sportowe ” w Ujeździe 

  

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej  

 

 

165 000,00 zł 

2.  

Caritas Diecezji 

Opolskiej  

 

 

Ochrona i promocja zdrowia – usługi 

pielęgnacyjne w środowisku 

domowym i rehabilitacja osób chorych, 

niepełnosprawnych, samotnych i 

starszych  

 

130 000,00 zł 

3.  

Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku 

Opolskim 

 

Wsparcie zadań publicznych w 

zakresie działalności na rzecz 

mniejszości narodowych i etnicznych 

 

8.900,00 zł 

 

ZADANIE: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ   

 

Beneficjentem zadania było Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe 

zrzeszające 4 kluby  LZS  oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” Ujazd, 

których członkami jest łącznie  318 zawodników. 

W roku 2020 przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2019/2020 rozpoczęte zostały 

meczami sparingowymi i treningami. Niestety pandemia Covid-19 spowodowała odwołanie 

części rozgrywek. Priorytetem każdego z klubów było prowadzenie rekrutacji młodych 

zawodników, zachęcenie do aktywności młodych piłkarzy. Rozgrywki wznowione zostały  

w połowie roku o dobywały się zgodnie z ustalonym terminarzem Opolskiego Związku Piłki 

Nożnej w Opolu. 

Na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 

Sportowe”   w Ujeździe otrzymało: 

− dotację w kwocie 165.000,00 zł, 

− wpłatę 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego od osób prywatnych 

w kwocie 48.479,60 zł 
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−  składki członkowskie w kwocie 3.816,70 zł. 

Koszty otrzymane z dotacji, składek członkowskich, 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego przeznaczone zostały na: opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości 

komunalnych, zakup  sprzętu sportowego, zakup paliwa, pokrycie kosztów ekwiwalentów 

sędziowskich, opłacenie przejazdów na mecze mistrzowskie, opłaty za ubezpieczenie 

zawodników, opłaty za udział  w rozgrywkach, opłacenie składek członkowskich, transfer  

i potwierdzenie zawodników, zakup środków  czystości i proszku do prania, zakup trawy, 

wapna, nawozów i środków do wykonywania oprysków płyt boisk, wynajem hal sportowych, 

naprawę sprzętu koszącego, wykonywanie rocznych przeglądów boisk i innych drobnych 

wydatków. 

 

 

ZADANIE: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – USŁUGI PIELĘGNACYJNE W 

ŚRODOWISKU DOMOWYM I RAHABILITACJA OSÓB CHORYCH, 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH  

 

Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 31.12.2019 roku pomiędzy Gminą Ujazd 

a Caritas Diecezji Opolskiej.  

W imieniu Zleceniodawcy podmiotem uprawnionym do przekazywania środków, kontroli    ich 

wykorzystania oraz bieżącej współpracy w realizacji zadnia będącego przedmiotem niniejszej 

umowy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. 

W ramach zadania objęto opieką pielęgniarską 110 osób w środowisku domowym oraz 

wykonano 797 wizyt domowych gdzie uczono postaw akceptujących starość i chorobę. 

Wspierano i odciążano rodzinę w opiece nad chorym. Integrowano osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem.. Z gabinetu rehabilitacyjnego  Caritas w Ujeździe skorzystało 414 pacjentów 

podczas 2517  wizyt, podczas których skorzystali z niżej wymienionych zabiegów: 
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Zabiegi z zakresu kinezyterapii 610 

Zabiegi z zakresu masażu 1687 

Zabiegi z zakresu elektro lecznictwa 2786 

Zabiegi z zakresu pola magnetycznego 926 

Zabiegi z zakresu światłolecznictwa 1822 

Zabiegi z zakresu krioterapii 327 

 

Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł  292.850 zł, z tego finansowany z dotacji budżetu 

gminy Ujazd 130.000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów 

zatrudnienia pielęgniarek, zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości 

i odzieży ochronnej, materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną oraz odpis na 

ZFŚS. 

 

ZADANIE: WSPARCIW ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA 

RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH 

 

Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 9.11.2020 roku pomiędzy Gminą Ujazd 

a Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu.  

Każdego roku zarządy wszystkich kół terenowych TSKN  organizują spotkania kulturalno-

artystyczne by podtrzymać kulturę mniejszości niemieckiej w gminie Ujazd. W roku 2020 

Wyszczególnienie Liczba zabiegów 

Czynności higieniczno-pielęgnacyjne 376 

Czynności zabiegowe 331 

Czynności diagnostyczne 257 

Czynności socjalno-bytowe 33 

Z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej 40 

Czynności usprawniające 34 

Ilość wypożyczonego sprzętu do domu (łóżka, 

materace, wózki inwalidzkie, chodziki it.) 
20 
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z powodu pandemii większość z nich została odwołana. Dlatego w ramach zadania,  w zamian 

za odwołane tradycyjne spotkania Mikołajkowe czy Bożonarodzeniowe,  każde koło terenowe 

TSKN działające na ternie gminy Ujazd, przygotowało paczki dla wszystkich członków  kół 

(Mikołajkowe dla dzieci i świąteczne dla dorosłych i  seniorów), które następnie zostały 

dostarczone w bezpieczny sposób, przy uwzględnieniu obowiązujących obostrzeń związanych 

z COVID 19 do 990 członków mniejszości niemieckiej. 

Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł  9.938,55 zł, z tego finansowany z dotacji budżetu 

gminy Ujazd 8.900,00 zł.  Dotacja w całości została przeznaczona na przygotowanie  paczek. 

W ramach poszczególnych kół terenowych przygotowano następującą ilość paczek: 

Koło terenowe w Balcarzowicach 120 paczek 

Koło terenowe w Jaryszowie 270 paczek 

Koło terenowe w Niezdrowicach 140 paczek 

Koło terenowe w Olszowej  100 paczek 

Koło terenowe w Sieroniowicach 110 paczek 

Koło terenowe w Ujeździe 100 paczek 

Koło terenowe w Zimnej Wódce 150 paczek 
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Osiągnięte wskaźniki w 2020 roku 

 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów 3 

Liczba złożonych ofert 3 

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym 

inicjatyw lokalnych 
3 

Łączna suma środków finansowych zaangażowanych w realizacje 

zadań publicznych przez Organizacje, 

 

520.084,85 zł 

Liczba beneficjentów biorących udział  w realizowanych zadaniach 

publicznych 

 

1832 

 

Poza udzielonymi dotacjami, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:  

 1) przekazano na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu „Miasto z historią” kwotę 7.000 

zł na częściowe pokrycie kosztów wydruku publikacji „Widzę i opisuję”, zawierającej ogólne 

informacje o życiu mieszkańców gminy, ich formach spędzania czasu, aktywności oraz   zdjęcia 

obrazujące walory krajobrazowo-przyrodnicze gminy Ujazd, 

2) zorganizowano wyjazd dla 60 członków kół terenowych PZERiI na Galę Noworoczną do 

Filharmonii Opolskiej – koszt 600 zł. 

 

Ponadto, tak jak w latach ubiegłych, kontynuowano  współpracę merytoryczną i pozafinansową 

z organizacjami pozarządowymi. 

Boiska sportowe są w nieodpłatnym użyczeniu klubów sportowych. Siedziby niektórych 

organizacji pozarządowych: Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe, 

Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów TSKN,  mieszczą się w budynkach będących 

własnością gminy lub jednostek podległych na zasadzie nieodpłatnego użyczenia.   

W obiektach gminnych (remizy strażackie, salki MGODK) nieodpłatnie odbywają się 

spotkania Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu „Miasto z historią”, klubów TSKN, kół 

terenowych PZERiI oraz klubu seniora działającego w ramach projektu „Opolski Senior”. 

  

Rok 2020,  z uwagi na pandemię  i wprowadzone obostrzenia, był rokiem wyjątkowo trudnym 

dla organizacji pozarządowych, których zadania skupiają się głównie na pracy 
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w społecznościach lokalnych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż pomimo trudnych warunków 

organizacje pozarządowe, w kolejnym roku,  wniosły duży wkład w realizację poszczególnych 

zadań oraz potencjał pozafinansowy - czyli głównie aktywność społeczną członków tych 

organizacji i pracę społeczną oraz wkład rzeczowy.  

Podmioty te, dzięki swoim staraniom, pozyskiwały fundusze lub wsparcie finansowe od 

sponsorów prywatnych i innych instytucji na rzecz realizacji zadań publicznych w swoim 

środowisku i na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd.  

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 

2020 roku.  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 105776) sprawozdanie niniejsze należy przedłożyć do 

dnia 31 maja 2020 r. Radzie Miejskiej w Ujeździe oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Ujazd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Danuta Ogaza  


