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 I. WPROWADZENIE 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019., poz 688 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce w terminie

do  31  maja,  każdego  roku  zobowiązany  jest  przedłożyć  Przewodniczącemu  Rady  Gminy

sprawozdanie  z  realizacji  programu współpracy z  organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami

prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  za rok poprzedni  oraz  opublikować go w BIP na

stronie gminy. 

Program  współpracy  Gminy  Krotoszyce  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

2019, przyjęty został przez Radę Gminy Krotoszyce zgodnie ustawą w dniu 30 października 2018r.

Projekt  Programu  współpracy  został  poddany  konsultacjom  na  podstawie  Uchwały  Rady  Gminy

Krotoszyce, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, projektów

aktów normatywnych i programów współpracy.

Konsultacje  przeprowadzono  w  celu  poznania  opinii  organizacji  pozarządowych  co  do  treści

programu.  Ogłoszenie  o  konsultacji  zostało  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy

Krotoszyce na stronie Gminy Krotoszyce oraz w BIP. 

W okresie prowadzenia konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi i opinie dotyczące podanego

do publicznej wiadomości projektu programu.

 Działające i nowopowstałe na terenie gminy organizacje pozarządowe odgrywają coraz istotniejszą

rolę

w życiu społeczności lokalnej, co przejawia się zwiększonym wpływem na kształtowanie różnorodnej

aktywności społecznej wśród mieszkańców naszej gminy. 

W  2019r.  na terenie Gminy  Krotoszyce działały takie organizacje jak: 
              1) Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza  Straż  Pożarna
w Janowicach   Dużych

Janowice Duże 35
59-223 Krotoszyce

Ochotnicza  Straż  Pożarna  
w Krotoszycach 

Krotoszyce 55
59-223 Krotoszyce 

Ochotnicza  Straż  Pożarna  
w  Warmątowicach
Sienkiewiczowskich 

Warmątowice
Sienkiewiczowskie  33B   
59-223  Krotoszyce 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Winnicy

Winnica  27A   
59-223 Krotoszyce
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+
2) Stowarzyszenia zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym :
LP Nr KRS Nazwa Stowarzyszenia Adres/Siedziba Data  wpisu

do KRS
1. 0000057369 Stowarzyszenie  Uczestników

Kompleksowej  Przebudowy
Wsi Krajów

Krajów  10  
59-223 Krotoszyce 

30.10.2001

2. 0000086314 Klub  Sportowy  „Błękitni”
Kościelec 

Kościelec 18F/A/1
59-223 Krotoszyce 

30.01.2002

3. 0000093097 Towarzystwo  Przyjaciół
Gminy Krotoszyce 

ul. Piastowska 46/13
59-223 Krotoszyce

19.02.2002

4. 0000111862 Gminny  Ludowy  Klub
Sportowy”  Gryf  Olimpia”
Krotoszyce 

ul. Piastowska 40 A
59-223 Krotoszyce 

10.05.2002

5. 0000279116 Stowarzyszenie  
„Nasze Krotoszyce”

ul.  Piastowska  40  
59-223 Krotoszyce

08.05.2007

6. 0000369091 Stowarzyszenie  
„My Czerwony Kościół”

Czerwony Kościół  25A
59-223 Krotoszyce

30.11.2010

7. 0000379843 Stowarzyszenie  „  Rosyjskie
Centrum Kultury i Nauki”

Tyńczyk Legnicki 10  
59-223 Krotoszyce

02.03.2011

8. 0000410407 Stowarzyszenie  Cysterska
Winnica 

Winnica 37A
59-223 Krotoszyce 

03.02.2012

9. 0000571292 Stowarzyszenie  
„Nasze Janowice”

Janowice Duże  6 
59-223 Krotoszyce 

13.08.2015

10. 0000601314 Stowarzyszenie
„Młode Wilki”

Wilczyce 15 
59-223 Krotoszyce

18.02.2016
wykreślone
w  dniu
28.11.2019r

11. 0000634516 Stowarzyszenie „Dwa Serca” Kościelec 2, 
59-223 Krotoszyce

30.08.2016

3) Stowarzyszenia zwykłe nie wpisane do KRS –zarejestrowane w Starostwie Powiatowym 

Stowarzyszenie Zwykłe „FUTURA” Warmątowice Sienkiewiczowskie 1a, 
 za59-223 Krotoszyce

4) Stowarzyszenia kultury fizycznej – zarejestrowane w Starostwie Powiatowym

UKS  „Błękitni” Zespół  Szkół  w  Krotoszycach   
59-223 Krotoszyce

Ludowy  Zespół  Sportowy  „NYSA”
Winnica

Winnica 50, 59-223 Krotoszyce

Powiatowy Ziemski Związek Sportowy Szkoła Podstawowa  
Kościelec 9, 59-223 Krotoszyce

Uczniowski  Klub  Sportowy  
„ Zdrowie i Aktywność”

ul. Rataja 8, 59-223 Krotoszyce
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Uczniowski  Klub  Sportowy  „9-tka
KOŚCIELEC”

Szkoła  Podstawowa im.  H.  Sienkiewicza  
w  Kościelcu,  Kościele  9,  59-223
Krotoszyce

Klub Sportowy HURAS Krotoszyce Krajów 15b/1, 59-223 Krotoszyce

Według posiadanej wiedzy czynnie działają na terenie Gminy Krotoszyce z wyżej wymienionych

w tabeli 4 następujące stowarzyszenia:
 Uczniowski  Klub  Sportowy  „Zdrowie  i  Aktywność”  z  siedzibą  ul.  Rataja  8,  

59-223 Krotoszyce,
 Uczniowski  Klub  Sportowy  „9-tka  KOŚCIELEC”  z  siedzibą  Szkoła  Podstawowa  

im. H. Sienkiewicza w Kościelcu, Kościele 9, 59-223 Krotoszyce,
 Klub  Sportowy  HURAS  Krotoszyce  z  siedzibą  w  miejscowości  Krajów  15B/1,  

59-223 Krotoszyce.

II.  REALIZACJA  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI   w 2019r.

 Gmina  w  uchwalanym  przez  siebie  programie  współpracy  wybrała  i  określiła  roczne

zamierzenia  i  priorytetowe  działania  związane  ściśle  ze  specyfiką  sytuacji  społeczno  –

ekonomicznej  ludności  naszej  gminy  i  budżetem gminy.  W 2019r.  przedmiotem współpracy

gminy z organizacjami pozarządowymi były głównie zadania  realizowane w zakresie  sportu  

i  kultury  fizycznej,  oświaty  i  porządku  bezpieczeństwa  publicznego.  Aktywność  organizacji

zależy w dużej mierze od wsparcia finansowego gminy.

Przyjęto dwie formy współpracy z  organizacjami  pozarządowymi prowadzącymi działalność  

na terenie gminy:

-  współpracę finansową,

- współpracę pozafinansową.

1. Współpraca finansowa gminy z organizacjami pozarządowymi.

W  2019r.  Gmina  Krotoszyce  nie  zlecała  zadań  publicznych  i  nie  przekazywała  dotacji   

na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  natomiast środki  

na rzecz organizacji   pozarządowych przekazywane były na podstawie ustaw,  w których jest

zapis  dopuszczający  zlecenie  zadania  w innym trybie  niż  otwarty konkurs  ofert  tj:   ustawy  

o  finansach  publicznych,  o  ochronie  przeciwpożarowej,  (na  utrzymania,  wyszkolenia  

i  zapewnienia gotowości  bojowej  ochotniczej  straży pożarnej  gminy) ,  o  systemie oświaty,  

o kulturze fizycznej i sporcie. 

W związku z powyższym w 2019r.  na wsparcie realizacji  zadań z zakresu kultury fizycznej  

i  sportu, po  ogłoszeniu  przez  Wójta  Gminy  Krotoszyce  terminu  na  składanie  wniosków  na
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dotacje celowe z budżetu gminy, na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, złożono trzy

wnioski. Wnioski te były złożone przez kluby sportowe prowadzące swoją działalność na terenie

gminy  :  Klub  Sportowy  „Błękitni”  Kościelec  z  siedzibą  w  Kościelcu,  ,  KLUB KARARTE

ARASHI w Legnicy, Klub Sportowy HURAS Krotoszyce ( poprzednia nazwa Klub Sportowy

Winnica). 

Celem  zlecenia  zadań  z  zakresu  krzewienia  kultury  fizycznej  i  sportu  było  propagowanie

aktywnych  form  spędzenia  wolnego  czasu  oraz  krzewienie  kultury  fizycznej  wśród  dzieci,

młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.

Zespół Komisji Konkursowej powołany przez Wójta Gminy Krotoszyce dokonał oceny ofert pod

względem merytorycznym i finansowym oraz posiadanych przez wnioskodawców możliwości

realizacji  zadań.  Komisja  wybrała  wszystkie  oferty do realizacji  z  zakresu  kultury  fizycznej,

ponieważ każda z ofert przedstawiała swoje działania w innych miejscowościach gminy.

Na wsparcie realizacji zadań zawarto umowy na łączną kwotę 45.000,00 zł.

Kwotę tę podzielono dla poszczególnych klubów sportowych w następujący sposób.

Tabela: podziału środków finansowych dla Klubów Sportowych, które złożyły wnioski do budżetu gminy na dotację
celową dofinansowania upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Krotoszyce na 2019 rok.

L.
p

Nazwa oferenta Wnioskowana  kwota
dotacji

Proponowana  i  zatwierdzona
przez  zespół  kwota  dotacji  
w (zł)

1. Klub  Sportowy  „Błękitni”
Kościelc

23.000,00 22.000,00

3. Klub  Karate  ARASHI  
w Legnicy

3.000,00 3.000,00

4. Klub  Sportowy  HURAS
Krotoszyce  (poprzednia
nazwa  WINNICA  w
Winnicy)

20.000,00 20.000,00

6. Ogółem 46.000,00 45.000,00

Kluby sportowe wnioskowały łącznie o dotację w wysokości 46.000,00 zł. W budżecie gminy

zaplanowano  kwotę  45.000,00  zł  w  związku  z  czym  dokonano  podziału  jak  wyżej.  Kluby

przyjęły propozycje podziału i po korekcie kosztorysu przystąpiły do podpisania umowy. 
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Wykorzystanie dotacji przez poszczególne kluby sportowe. 

Klub Sportowy „Błękitni” Kościelec– otrzymał dotację w wysokości 22.000,00 zł  w ramach,

której  od  lutego do grudnia  realizował  zadnia  z  zakresu  upowszechniania  kultury  fizycznej  

i sportu.

Zakładane cele i rezultaty zostały w pełni osiągnięte.  Propagowano aktywne formy spędzania

wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Organizowano zawody

sportowo-rekreacyjne,  treningi,  sparingi  oraz  szkolenia.  Uczestniczono  w  rozgrywkach,

turniejach  i  zabawach  sportowych.  Stworzono  dzieciom,  młodzieży  i  mieszkańcom  gminy

warunki  do  czynnego  uczestnictwa  w  różnych  formach  sportowych.  Kształtowano  rozwój  

w kierunku sportowym, poprzez zachęcanie  do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny,

biorąc udział w organizowanych rozgrywkach i turniejach. 

Wszystkie imprezy i zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.

Projekt  zrealizowany  zgodnie  z  wnioskiem.  Wykorzystano  zgodnie  z  założeniem całą  kwotę

dotacji. Do realizacji zadań pozyskano również licznych sponsorów, którzy wsparli realizowane

przedsięwzięcia.

Stworzono  odpowiednie  warunki  do  uczestnictwa  we  wszystkich  imprezach.  Takie  działania

przeciwdziałały  patologiom społecznym takim jak:  narkomania,  nikotynizm,  alkoholizm oraz

nadwaga. Działania  te utrwaliły  sportowe zasady codziennego życia,  dyscypliny i  solidności  

w grupie.

Klub Sportowy KARARTE ARASHI - otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 zł.  Dotacja

została wykorzystana na następujące przedsięwzięcia:

- zakup sprzętu sportowego oraz toreb sportowych 

Zakup strojów klubowych,

- opłatę startową w zawodach.   

Projekt wykonany w całości. Podjęte działania przyczyniły się do poprawy wyników sportowych

zawodników ćwiczących w klubie,  jak również zwiększenia zainteresowania sztukami walki  

i sportem wśród młodzieży szkolnej.    Zakupiony sprzęt sportowy używany jest na treningach

oraz zawodach. Wsparcie Gminy pozwoliło na rozwój dzieci oraz możliwość reprezentowania

naszej  gminy  w  zawodach  sportowych.  Wielu  z  zawodników  reprezentujących  nasz  region
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osiągnęło wysokie wyniki. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy Krotoszyce dzieci  

z  terenu  gminy  mogą  aktywniej  spędzać  wolny  czas  realizując  swoją  pasje  i  kontynuować

przygodę z karate. 

Klub Sportowy HURAS Krotoszyce (poprzednia nazwa Klub Sportowy Winnica) otrzymał

dotację  w wysokości  20.000,00 zł  w ramach,  której od marca do grudnia realizował  zadnia  

z  zakresu  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  na  terenie  gminy. Działania  klubu

skierowane były na:

- podniesienie znaczenia aktywności fizycznej,

- zwiększenie zainteresowania piłką nożną wśród dzieci i młodzieży (udział w treningach),

- zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej (udział mieszkańców w meczach),

- promowanie Gminy w otwartych zawodach piłkarskich (rozgrywki ligowe),

Ogólny  koszt  przedsięwzięcia  przewyższył  kwotę  pozyskanej  dotacji.  Duże  zaangażowanie

przedstawicieli klubu pozwoliło na pozyskanie wielu sponsorów i sfinansowanie zaplanowanych

działań.

Jak się wywiązały Organizacje Pozarządowe z powierzonych do realizacji zadań publicznych,
którym  przekazano  środki  finansowe  z  budżetu  gminy  na  podstawie  ustawy  o  kulturze
fizycznej i sporcie. 

 Organizacje,  które  uzyskały  dotację  w  ramach  dotacji  celowych  z  budżetu  gminy  

po  zakończeniu  projektu  w  wymaganym  terminie  złożyły  sprawozdania  z  wykonania  zadania

publicznego według określonych wzorów. Organ gminy dokonał  oceny realizacji  projektów,  pod

względem  prawidłowości,  efektywności  i  celowości  wykorzystania  środków  pochodzących  

z budżetu gminy.

Złożone sprawozdania zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.

Zakładane cele z całą pewnością zostały osiągnięte. Dzieci, młodzież i mieszkańcy gminy

bardzo chętnie brali udział w zorganizowanych imprezach i zawodach. Pozyskane dofinansowanie

jak również praca społeczna wielu osób, przyczyniły się do aktywnego i czynnego spędzania czasu

społeczności  gminnej.  Wyłoniono mistrzów dyscyplin oraz nagrodzono ich nagrodami,  co jeszcze

bardziej mobilizuje do dalszego aktywnego trybu życia. Wyłoniono również laureata XII Plebiscytu

na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Krotoszyce, organizowanego przez portal lca.pl.

2. Współpraca pozafinansowa.

Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca samorządów i organizacji może mieć bardzo wiele form. 

W ustawie wymieniono tylko kilka,  nie zamykając ich katalogu w związku z czym gmina miała

możliwość  ich  rozszerzania.  W  naszej  gminie  zgodnie  z  programem  forma  pozafinansowa

realizowana była w szczególności poprzez:
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1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2) doradztwo  i  udzielanie  organizacjom  pomocy  merytorycznej  w  przygotowaniu  projektów  

i pisaniu wniosków,

3) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych

źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

4) opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji  lub organów administracji  publicznej –

udzielanie rekomendacji,

5) wspieranie  akcji  promującej  przekazywanie  1%  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych

organizacjom pożytku publicznego,

6) organizacja wspólnych spotkań i zebrań,

7) wspólne  rozpoznawanie  potrzeb  i  wspólne  planowanie  działań  służących  zaspokojeniu  tych

potrzeb,

8) wzajemne wykorzystywanie  wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji  publicznej  

i organizacjach,

9) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,

10)  udostępnianie  wykazu  organizacji  pozarządowych  na  stronach  internetowych  organów

administracji publicznej,

11)  inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych 

w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacją,

12)  udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych,

13)  działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji  

dla organizacji pozarządowych,

14)  popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych administracji

publicznej,

15)  pomoc organizacjom w nawiązywaniu współpracy z mediami,

16)  pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Lista  zadań  priorytetowych przyjętych  do  programu na  rok  2019r.  w  zakresie  współpracy

pozafinansowej zawierała przede wszystkim realizację zadań w zakresie:

 rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie,

 pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania   szans tych rodzin i osób,

 działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
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 działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

 turystyki i krajoznawstwa,

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 ochrony i promocji zdrowia,

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

 działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Podejmowane  działania  do  przyjętych  zadań  priorytetowych w  zakresie  współpracy

pozafinansowej.

 w ramach działań z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji:

 współpraca z gminą w przygotowywaniu dożynek gminnych i sołeckich,

 w ramach pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

 współpraca  GOPS  w  Krotoszycach  z  CARITAS  Legnica  w  realizowanym  programie

operacyjnym na lata 2014r - 2020r w zakresie pomocy żywnościowej dla potrzebujących

z terenu naszej gminy,

 w ramach działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych : 

 współpraca  z  powstałymi  w  poszczególnych  sołectwach  Grupami  Odnowy  Wsi  

w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup, pobudzenia ich

aktywności itp.,
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 współpraca z organizacjami pozarządowymi mająca na celu promowanie miejscowości,

integrację mieszkańców oraz podejmowanie wspólnych działań dla polepszenia estetyki

miejscowości,

 współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Lokalna  Grupa  Działania  Partnerstwo  Karczowskie

w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego i stowarzyszeniami z terenu naszej gminy

biorącymi  udział  w  jarmarku  oraz  współpraca  przy  naborze  wniosków  do  programu

„Działaj Lokalnie” i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

 w ramach współpracy gminy Krotoszyce z Fundacją KGHM Polska Miedź uczniowie ze

Szkoły  Podstawowej  Kościelcu  i  Krotoszycach  mieli  możliwość  skorzystania  

z nieodpłatnych wyjazdów na basen.

 współpraca  gminy  ze  Stowarzyszeniem  Dwa  Serca,  w  związku  z  organizacją  Biegu

Cysterskiego organizowanego w miejscowości Winnica.

 współpraca  ze  Strażą  Ochrony  Przyrody,  której  członkowie  dbali  o  bezpieczeństwo

uczestników  „Biegu Cysterskiego”.

 W ramach współpracy Gminy Krotoszyce z gminami Markersdorf (Niemcy) i  Osecna

(Czechy) po raz kolejny odbył się turniej piłki nożnej – męskich reprezentacji.

 w ramach działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 

 OSP z Warmątowic Sienkiewiczowskich przeprowadziła ćwiczenia ewakuacyjne oraz

pokazy  ratownictwa  medycznego.  W OSP w Warmątowicach  Sienkiewiczowskich

oraz w Janowicach Dużych funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

 Ochotnicza  Straż  Pożarna  z  Krotoszyc  dbała  o  bezpieczeństwo  zawodników  oraz

organizatorów w trakcie Biegu Cysterskiego.

 w ramach przeciwdziałania bezrobociu:

 nawiązywanie  współpracy z  organizacjami  pozarządowymi działającymi  w ramach

przeciwdziałania bezrobociu w celu podawania do publicznej wiadomości informacji 

o spotkaniach i szkoleniach,

 udostępnienie  sali  w  budynku  Gminy  Krotoszyce  na  przeprowadzenie  spotkania

informacyjnego, indywidualnego w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na

rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 
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 nawiązywanie współpracy przy organizowaniu kampanii  edukacyjnych,  imprez i  zajęć

pozalekcyjnych. 

 dzieci z terenu naszej gminy, w trakcie wakacji  wzięły udział  w projekcie pt: „Poznaj

swój  powiat  przez  sąsiednie  gminy”.  W ramach  projektu  przeprowadzano  prelekcje  

i  pogadanki  na  temat  niebezpieczeństwa,  jakie  za  sobą  niesie  spożywanie  alkoholu,

zażywanie narkotyków i innych środków odurzających. 

 w  ramach  działań  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  

i współpracy między społecznościami: 

 Gmina Krotoszyce współpracuje z  gminą Markersdorf  (Niemcy) oraz miastem Osečná  

z  Czech.  Współpraca  dotyczy  wspólnych  działań  w  kierunku  rozwoju  społecznego,

kulturalnego  i  gospodarczego,  a  także  pozyskiwania  środków  unijnych.  Dodatkowo

partnerzy zobowiązali  się do kontynuacji  spotkań dzieci  i  młodzieży  umożliwiających

wzajemne  poznanie,  zrozumienie  i  nawiązywanie  przyjaznych  stosunków  oraz  

do wspierania działań i przedsięwzięć realizowanych przez różne grupy mieszkańców,  

w tym stowarzyszenia, związki, Straże Pożarne, Kluby Sportowe i inne grupy.

 Co  roku  odbywa  się  konkurs  młócenia  cepami  w  gminie  partnerskiej  Markersdorf  

w  Niemczech.  Gminę  Krotoszyce  reprezentują  członkowie  Stowarzyszenia  „Nasze

Krotoszyce”.

 W dniu 04.06.2019 r. w Prochowicach odbyła się impreza rekreacyjno-zdrowotna pod

nazwą  „MARSZEM  PO  ZDROWIE”,  organizowana  przez  Starostwo  Powiatowe  

w Legnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatową Społeczną Radę ds. Osób

Niepełnosprawnych.  W  marszu  wzięło  udział  ok.  200  osób  niepełnosprawnych

i miłośników  Nordic  Walking,  w  tym  również  mieszkańcy  gminy  Krotoszyce  

z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Barbarą Oleś.

 w  ramach ekologii i ochrony zwierząt: 

 współpraca informacyjno - konsultacyjna w zakresie podejmowanych działań na rzecz

ochrony zwierząt przy współpracy gminy i stowarzyszeń. 

 umożliwienie przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną spotkania z mieszkańcami gminy

na temat odnawialnych źródeł ciepła. 

 zorganizowanie w dniu 08 czerwca 2019 roku, dla dzieci i ich opiekunów z terenu Gminy

Krotoszyce  wyjazdu  pod  tytułem  „Spotkanie  z  przyrodą  ojczystą”.  Wycieczka  

do  Rezerwatu  Przyrody  w  Wąwozie  Myśliborskim  została  zorganizowana  przez

Stowarzyszenie  Straży  Ochrony  Przyrody.  Dzieci  w  czasie  pobytu,  w  ramach  zajęć

edukacyjnych w dwóch grupach wysłuchały interesujących wykładów na temat zdrowego
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żywienia  oraz  przyrody  leśnej.  Następnie  wraz  z  opiekunami  i  Strażnikami  Przyrody

wyruszyły na 4 kilometrową trasę malowniczą ścieżką przyrodniczą. W czasie wędrówki

dzieci napotykały strażników, którzy mieli przygotowane do wykonania zadania (między

innymi związane z prawidłową segregacją odpadów) stanowiące klucz do zaszyfrowanej

skrzyni. Na końcu trasy na dzieci czekała skrzynia, którą należało otworzyć szyfrem, aby

wydobyć ukryte w niej skarby – plecaki pełne niespodzianek. 

Ponadto  organizacje  pozarządowe  do  prowadzenia  swojej  działalności  na  terenie  gminy

korzystają nieodpłatnie z mienie gminnego tj: z boisk sportowych i świetlic wiejskich.

W ramach współpracy zamieszczano wszystkie informacje dotyczące działalności i współpracy

gminy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej gminy.

III.  PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI  WYNIKAJĄCE  Z  REALIZACJI  DZIAŁAŃ

PRZYJETYCH DO PROGRAMU NA 2019r.

Organizacje,  które  uzyskały  dotację  z  gminy  w  ramach  programu  współpracy  

po  zakończeniu  projektu,  w  wymaganym  terminie  złożyły  sprawozdania  finansowe  

i merytoryczne z wykonania zadania publicznego.

Organ gminy dokonał oceny realizacji projektów, pod względem prawidłowości, efektywności  

i celowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu gminy.

Złożone  sprawozdania  zostały  zatwierdzone  pod  względem  merytorycznym  i  finansowym.

Miernikiem  efektywności  realizacji  zadań  zawartych  w  programie  w  2019  roku  była  liczba

realizowanych zadań i liczba osób biorących udział w realizowanych zadaniach .

Jak wynika ze złożonych sprawozdaniach merytorycznych, podmioty realizujące zadania objęły

swoimi działaniami wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieli brać udział i są otwarci na tego

rodzaju działania. Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do

zwiększenia  aktywności  społecznej,  prowadzenia  ciekawych i  efektywnych inicjatyw na  rzecz

mieszkańców,  uzupełnieniu  działań  gminy  w  zakresie  nie  obejmowanym  przez  samorządowe

struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

Kluby Sportowe piłki nożnej działające na terenie gminy swoja działalnością obejmują

mieszkańców wszystkich miejscowości, włączają się w organizację każdej imprezy sportowej,

organizują dla mieszkańców wiele imprez mających na celu rozwój kultury fizycznej, poprawę

kondycji sportowej oraz upowszechniają i rozwijają kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży  

z terenu gminy. 

W ramach działalności kluby utrzymują i dbają o obiekty sportowe na terenie gminy tj:
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-  koszenie murawy,

- dbanie o szatnie, 

- dbanie o stan techniczny wszystkich urządzeń.

Wszystkie imprezy oraz działania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, kierowane do

mieszkańców gminy są nieodpłatne. 

                  Sporządziła :                                                                                             Wójt Gminy       

Agnieszka Wojtanowicz                                                                           Wojciech Woźniak  
referent 
ds. społecznych i inicjatyw gospodarczych                                                 
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