
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grodków z 
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r. 
 
 

Plan                   - 326.800,00 zł  
Wykonanie                 - 318.646,12 zł 
 
Liczba organizacji pozarządowych realizująca zadania publiczne – 11. 
 
Liczba adresatów realizowanych zadań publicznych – 3 506. 
 
1. Caritas Diecezji Opolskiej – ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole 

 
      Plan         - 30.000,00 zł 
 Wykonanie       - 30.000,00 zł 
 
 „ Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, 
niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”. 
 
      W ramach realizacji zadania personel Stacji Opieki Caritas i Hospicjum Domowego 
Grodkowie sprawował opiekę nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, 
które nie dysponują sprzętem rehabilitacyjnym i pielęgniarskim. Osoby te wymagały 
wparcia w pielęgnacji i innych czynnościach (utrzymanie higieny ciała, odŜywianie, 
kontrola leków, zaopatrzenie w lekarstwa itp.). Pod stałą opieką domową pozostawało 201 
pacjentów. Liczba wizyt domowych wyniosła 5.055, a liczba wszystkich czynności 
wykonanych w stosunku do osób tego wymagających to 18.642. Ilość osób korzystająca 
ze sprzętu to 87. Liczba pacjentów korzystająca ze świadczeń w  Poradni Paliatywnej                            
i Hospicjum Domowego w Grodkowie wynosi 57, liczba wizyt domowych – 1.549, a 
liczba wszystkich czynności 14.477. 
 

2. Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół,                           
ul. Rynek 1, 49-200 Grodków 

 
Plan         -  16.800,00 zł 
Wykonanie                                    -  16.794,00 zł 

 „Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci”. 

 
W wyniku prowadzonej rehabilitacji rozwój motoryczny, stymulacja polisensoryczna, 
rozwój mowy i języka u rehabilitowanych dzieci ulega poprawie. W okresie od stycznia 
do  czerwca specjalista logopeda prowadził w poszczególnych szkołach podstawowych                  
i miejscach zamieszkania na terenie gminy Grodków zajęcia dla ośmiorga dzieci. Dzieci, 
które są trwale niepełnosprawne, dzięki wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju 
uzyskują niezbędne podstawy do rozwoju cech osobowości, szczególnie istotnych w 
zrównowaŜonym, niezaleŜnym funkcjonowaniu jako osoby dorosłej. Rodzice dzięki 
objęciu dzieci wspomaganiem wczesnoszkolnym uzyskali instruktaŜ i poradnictwo                     
w zakresie działań rewalidacyjnych. Prace logopedy nadzorował koordynator projektu. 
 



3.  Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” – ul. Sienkiewicza  29, Grodków. 
 
Plan         - 25.000,00 zł 
Wykonanie         -25.000,00 zł 
 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŜnych dyscyplin wśród 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych”. 

 
Udział w projekcie 183 zawodników zgłoszonych na listy startowe Opolskiego Związku 
Piłki Ręcznej w ramach 10 druŜyn pozwolił na realizacje programowe zadania. Z 8 druŜyn 
dziecięcych i młodzieŜowych wszystkie zdobyły laury w wojewódzkich rozgrywkach, z 
czego 4 zdobyły tytuł Mistrza województwa, 3 zdobyły tytuł Wicemistrza województwa a 1 
trzecie miejsce. Zawodnicy II –ligowi seniorzy  sezon 2011/2012 zakończyli na 4 miejscu. 
Seniorki II liga nieustannie szkolą swoje umiejętności. Doskonale w Mistrzostwach Polski 
zaprezentowały się druŜyny młodzików i dzieci-chłopcy. Ci pierwsi zajęli 17 miejsce w 
Polsce a dzieci-chłopcy miejsce 7.  200 zawodników czynnie uprawia piłkę ręczną. Zarządzą 
tym 5-osobowy Zarząd Klubu oraz 3-osobowa komisja Rewizyjna oraz wolontariat liczący 
30 osób w zaleŜności od potrzeb.   

 
4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Grodków, ul. Klubowa 9 
 
          Plan        - 103.000,00 zł 
          Wykonanie       - 103.000,00 zł 
 

      „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŜnych dyscyplin 
wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych”. 

 
 Gminne Zrzeszenie LZS Grodków zrzesza 12 klubów, które tworzą druŜyny: senior, 
junior, trampkarz i młodzik tj. około 340 zawodników,  czynnie uprawiających  sport.  
W okresie realizacji zadania publicznego, zgodnie z przedstawionym harmonogramem 
organizowane były szkolenia młodzieŜy i treningi w zakresie gry w piłkę noŜną, 
organizowane turnieje halowe i zawody piłkarskie. 
Udział w rozgrywkach brało 12 klubów w kategorii: Ŝak, młodzik, trampkarz, junior, senior. 
Rozegrano 40 meczy podczas turniejów halowych. Ponadto rozegrano w kategorii senior 
„okręgówka” 15 meczy, senior Kl. A – 30 meczy, Kl. B – 238 meczy, junior – 31 meczy, 
trampkarz – 75 meczy, młodzik – 42 mecze, Ŝak – 18 meczy, orlik – 17 meczy, puchary – 15 
meczy. 

 
5. Grodkowski Klub Sportowy „GKS” – ul. Sportowa 3, 49-200 Grodków 
 
           Plan        - 20.000,00 zł 
           Wykonanie       - 20.000,00 zł 
 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŜnych dyscyplin wśród 

dzieci, młodzieŜy i dorosłych” 
 
Zadanie realizowane było zgodnie z planem i regulaminem ich prowadzenia zarówno w 
nowych grupach jak i juŜ istniejących. Zespół seniorów zajął 10 miejsce w lidze okręgowej ze 
względu na ich reorganizację. Udział w rozgrywkach brały zespoły seniorów i juniorów. 
Juniorzy mieli trudności z uzyskaniem wyŜszej pozycji w końcowej tabeli. Przez cały czas 



ćwiczyło systematycznie około 50 zawodników i prawie wszyscy uczestniczyli w 
rozgrywkach organizowanych przez OZPN Opole.   
               
6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą: ul. Malczewskiego 1, 45-031  

      Opole,  
 
Plan         - 2.000,00 zł 
Wykonanie                                                                                  - 1.952,12 zł 
 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŜnych dyscyplin wśród 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych”. 

 
 W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały zawody spławikowe o mistrzostwo koła 
PZW Grodków, zawody spławikowe oraz wędkarstwa rzutowego z okazji Dnia Dziecka. 
Przedstawiciele szkół oraz koła uczestniczyli w zawodach wędkarskich i rzutowych rangi 
mistrzowskiej. Dokonano naboru młodzieŜy do szkółki wędkarstwa rzutowego.                             
W realizowanych projektach uczestniczyło 104 osoby, w tym 65 dzieci i młodzieŜy. 

 
7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków 

 
     Plan          -    15.000,00 zł 
     Wykonanie         -    15.000,00 zł     
 

„Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”. 
 

Podczas realizacji zadania zebrano materiały, przygotowano je do druku i wydrukowano 6 
numerów „Gazety Grodkowskiej”. KaŜda z nich liczyła 32 strony, na których opisywano 
waŜniejsze wydarzenia  w Gminie Grodków. Wspierano wszelkie inicjatywy społeczności 
lokalnych w obrębie tradycji, sztuki ludowej, kultury, sztuk plastycznych, sportu i 
rekreacji. Na łamach gazety pisali historycy, poeci, nauczyciele i młodzieŜ. Adresatami 
zadania było około 600 osób. 
 
8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej, ul. Kasztanowa 16, 49-200 
Grodków 
 
     Plan         -  3.900,00 zł 
     Wykonanie       -  3.900,00 zł 

 „Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów partnerskich”. 

 
Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Utrzymywane są 
tradycyjne związki kulturowe ze środowiskami polskimi za granicą. W ramach 
współpracy członkowie TMZG uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych 65-lecia 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskiej Republice oraz                                      
w Międzynarodowym Turnieju Mini Piłki NoŜnej w Bohuminie –Skrzeczoniu. Oprócz 
wymienionych imprez odbyły się równieŜ: Święto Powitania Wiosny w Bohuminie-
Skrzeczoniu, obchody 25-lecia Chóru GRODKOVIA w Grodkowie, Grodkowskie Dni 
Kultury, Festyn Ogrodowy w Bohuminie-Skrzeczoniu, DoŜynki w Grodkowie. W zadaniu 
uczestniczyło około 30 osób. 

 



 
9. Grodkowski Klub Sportowy „GKS” – ul. Sportowa 3, 49-200 Grodków 
 
           Plan        - 4.000,00 zł 
           Wykonanie       - 4.000,00 zł 
 

„Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy”. 

 
Zadanie było realizowane zgodnie z planem i regulaminem prowadzenia. Grupa około 50 
dzieci i młodzieŜy z terenu miasta i gminy Grodków skorzystała ze szkolenia w ramach grup 
szkółki piłkarskiej trampkarzy i juniorów. Został zagospodarowany czas wolny dzieci i 
młodzieŜy poprzez udział w rozgrywkach sportowych i turniejach, jak równieŜ wpajanie 
zasad rywalizacji fair-play, dbanie o kulturę języka, zasad współdziałania w grupie, zakazu 
uŜywania uŜywek, palenia tytoniu, spoŜywania napojów alkoholowych. przedstawienia  
pozytywnych wzorców osobowych. Realizacja odbywała się poprzez naukę postaw 
piłkarskich, szkolenie grup wiekowych oraz pogadanki Zajęcia prowadzone były dwa razy w 
tygodniu na boisku „ORLIK 2012”. 
 
10. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Grodków, ul. Klubowa 9 
 
          Plan        - 9.000,00 zł 
          Wykonanie       - 9.000,00 zł 
 

„Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy”. 

 
W ramach realizacji niniejszego projektu prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieŜą                             
w formie treningów i  gry w piłkę noŜną. Zajęcia odbywały się zgodnie z podziałem na 
zajęcia juniorów, młodzików oraz trampkarzy. W wyniku tych zajęć zagospodarowano im 
czas wolny, poprawiono sprawność fizyczną dzieci i młodzieŜy, propagowano higieniczny 
tryb Ŝycia oraz wyłoniono sportowo utalentowana młodzieŜ. Przed rozpoczęciem zajęć 
zawodnicy musieli zapoznać się z regulaminem uczestniczenia w zajęciach, który zawiera 
elementy oddziaływań profilaktycznych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną  
kadrę trenerską. Ponadto zorganizowano w kategorii młodzik – 158 godz. treningów, 
trampkarz – 270 godz. treningów, junior – 72 godz. treningów. W zadaniu wzięło udział 155 
osób. 

 
11. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” – ul. Sienkiewicza 29, Grodków. 

 
Plan         - 7.000,00 zł 
Wykonanie       - 7.000,00 zł 
 

 „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci  i młodzieŜy”. 

 
UKS „OLIMP” w ramach realizacji zadania zatrudnił 7 terenów z licencjami trenerskimi, 
którzy prowadzili zajęcia z dziećmi. Pozyskano zaangaŜowaną 183 grupę dzieci i młodzieŜy. 
Zrealizowano program zdrowego trybu Ŝycia, poprzez ruch i z dala od zakazanych                            
i niepoŜądanych uŜywek. KaŜdy z trenerów objął określoną grupę wiekową dzieci, z którymi 



realizował program zajęć sportowych. W ramach czasu wolnego 183 dzieciaków, chętnie i z 
wielkim zaangaŜowaniem 2 razy w tygodniu uczestniczyło w treningach  i rozgrywkach ligi 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Dzieci w ramach rywalizacji sportowej uczone są 
samodzielności i zbiorowego działania na rzecz interesu grupy.  

                                                               
12. Chorągiew Opolska ZHP, terenowa jednostka organizacyjna-Hufiec Brzeg ZHP – 
Brzeg, ul. Sukiennice 2 
 
      Plan                                                                                                     -  3.000,00 zł 
      Wykonanie               -  3.000,00 zł 
       
„Podejmowanie działań mających na celu rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych, 

obywatelskich i kulturowych” 
 
 W ramach realizacji zadania celem nadrzędnym było zapewnienie dzieciom i 
młodzieŜy moŜliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób. Poprzez działalność 
harcerską starają się rozwijać młodych ludzi w taki sposób, by mogli wykorzystać swoje 
moŜliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne jako jednostki i jako 
odpowiedzialni obywatele. Przyczynianie się do realizacji tych celów umoŜliwiło 
zorganizowanie: biwaku połączonego z wyjazdem na Górę Św. Anny- uroczystości 
obchodów 91 rocznicy Powstań Śląskich biwaku z okazji Dnia Dziecka oraz Przeglądu 
Zespołów artystycznych Nieprzetartego Szlaku. Podczas tych imprez wzięło udział od 38 do 
300 uczestników. Następnie harcerze z Grodkowa brali udział w  Rajdzie Grunwaldzkim 
2012, udział w uroczystościach rocznicowych Święta Niepodległości  11 listopada, 
ogłoszenia stanu wojennego oraz w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju. 
 
13.  Stowarzyszenie MONAR, Zarząd Główny, ul. HoŜa 57, 00-681 Warszawa 

 
        Plan        - 10.000,00 zł 
        Wykonanie       - 10.000,00 zł 
 

„Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki". 

 
Realizacja zadania obejmowała zajęcia dla młodzieŜy gimnazjalnej trzech gimnazjach na 
terenie naszej gminy w formie dwugodzinnych spotkań informacyjno-edukacyjnych 
realizowanych w kilkutygodniowych odstępach czasowych. Zajęcia stanowiły wprowadzenie 
do właściwych, długofalowych i systematycznych działań profilaktycznych realizowanych 
przez zespoły wychowawcze w ramach „Szkolnego programu profilaktyki”. Po zakończeniu 
cyklu zajęć dla młodzieŜy zorganizowano konferencję dla przedstawicieli szkół, organizacji 
pozarządowych i instytucji stanowiących najbliŜsze otoczenie młodzieŜy szkolnej. W 
programie wzięło udział łącznie 445 uczniów. 
 
14. Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy 
Kras, ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin,  
 
        Plan        - 32.000,00 zł 
        Wykonanie       - 32.000,00 zł 
 



„Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci  i młodzieŜy                        
z rodzin dysfunkcyjnych” 

 
W ramach realizacji zadania 47 dzieci w dniach 10 – 19 lipca 2012r. wyjechało na kolonie 
letnią do Białego Dunajca. W okresie wypoczynku zapewniono dzieciom wiele atrakcji w 
postaci wycieczek pieszych i autokarowych, zajęć świetlicowych, sportowych i 
rozrywkowych. Podczas wycieczek uczestnicy kolonii zwiedzali zabytki budownictwa 
regionalnego i poznawali regiony naszego kraju. Ponadto podczas wypoczynku organizowane 
były spartakiady sportowe, konkursy plastyczne, konkurs czystości, kalambury, chrzest 
kolonijny, dyskoteki, ogniska. Podczas wypoczynku zrealizowany został program 
profilaktyczny skierowany do uczestników kolonii.  
  
15. Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół,                           
ul. Rynek 1, 49-200 Grodków 

 
Plan         -  8.000,00 zł 
Wykonanie                                    -  8.000,00 zł 
 

„Organizowanie i promowanie róŜnych form integracji osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem”. 

 
W ramach realizacji zadania publicznego zostało zorganizowane integracyjne spotkanie z 
Mikołajem osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem na grodkowskim rynku. Ponadto 
zorganizowano zabawę mikołajkową podczas której przeprowadzone były gry i zabawy, 
konkurs z narodami dla dzieci, zorganizowany słodki poczęstunek dla dzieci i opiekunów. 
8 grudnia 2012 r. odbył się X mikołajkowy koncert charytatywny, na który zostali zaproszeni 
muzycy z kręgu poezji śpiewanej, a w którym uczestniczyli mieszkańcy z gminy Grodków. 
Przed występem gwiazdy wieczoru w krótkim repertuarze zaprezentuje się zespół 
instrumentalno-wokalny „MY” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie.  
W zabawie mikołajkowej wzięło udział około 120 dzieci, natomiast w koncercie 
charytatywnym uczestniczyło około 220 osób. 
 
16. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków „Gminna rada Kobiet”,                           
ul. Elsnera 15, 49-200 Grodków 
 
Plan             - 5.000,00 zł 
Wykonanie           - 5.000,00 zł 

„Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego”. 
 

W ramach realizacji zadania publicznego kobiety z terenów wiejskich gminy Grodków 
uczestniczyły w wyjeździe integracyjnym, podczas którego miało miejsce spotkanie                               
z kobietami z terenów odwiedzanego regionu Polski. Podczas spotkania nastąpiła wymiana 
doświadczeń na temat kulinarnych walorów regionów oraz poznanie kulinarnych specjalności 
górali. Ponadto kobiety poznały mechanizm funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, 
uczestniczyły w warsztatach twórczości regionalnej: malowanie na szkle, sztuka haftowania. 
Pozyskane informacje i własne doświadczenia panie wykorzystały i zaprezentowały podczas  
cyklicznej imprezy gminy Grodków pn. „Dziedzictwo kulinarne gminy Grodków”.                         
W zadaniu wzięło udział około 129 osób. 
 
17. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Grodków, ul. Klubowa 9 



 
          Plan        -   20.000,00 zł 
          Wykonanie       -   20.000,00 zł 
 

      „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŜnych dyscyplin 
wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych”. 

 
W ramach realizacji zadania publicznego Gminne Zrzeszenie LZS szkoliło dzieci, młodzieŜ                
i osoby dorosłe w zakresie gry w piłkę noŜną, poprzez organizowanie turniejów, meczy w 
kategorii: senior, junior, trampkarz, młodzik, Ŝak i orlik. W ramach rozgrywek 
zorganizowano rozgrywki piłki noŜnej w kategorii: senior „okręgówka” – 6 meczy, senior kl. 
„A” 6 meczy, senior kl. „B” – 14 meczy, junior- 6 meczy, trampkarz – 1 mecz, młodzik – 4 
mecze, Ŝak-6 meczy, orlik-6 meczy. W zadaniu wzięło udział 120 zawodników. 
 
18. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” – ul. Sienkiewicza 29, Grodków. 

 
Plan         - 5.000,00 zł 
Wykonanie       - 5.000,00 zł 
 

 
      „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie róŜnych dyscyplin 

wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych”. 
 
UKS „OLIMP” w ramach realizacji stworzył moŜliwości na realizowanie się kobiet w 
sporcie. W ramach tego zostały zrealizowane zajęcia z licencjonowanymi trenerami 
obejmujące treningi 3 x w tygodniu po 1,5h, gra w lidze ZPRP oraz sparingi i liczne zawody 
sportowe. Grupa kobiet mogła brać udział we współzawodnictwie na terenie gminy jak 
równieŜ poranią. DruŜyna seniorek liczy 22 zawodniczki, które posiadają licencje 
zawodnicze ZPRP.  

 
 

UWAGI  DO SPRAWOZDANIA!  
 

1. Na realizację zadania pn. „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot                       
i społeczności lokalnych” zaplanowana została kwota 23.000,00 zł a przyznano dotację                  
w wysokości 15.000,00 zł, pozostała kwota w budŜecie w wysokości 8.000,00 zł. 
 
2. Na realizację zad zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami 
zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich” zaplanowana 
została kwota 4.000,00 zł  a przyznano dotację w wysokości 3.900,00 zł, pozostała kwota 
w budŜecie w wysokości 100,00 zł. 

 
Sporządziła: 
Barbara Knap 
 

    
 


