
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Krosno Odrzańskie 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 

1. Wstęp

Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 został uchwalony  dnia

18  grudnia  2009  r.  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  XLV/285/09  (zwany  dalej  Programem).

Uchwalanie  Programu jest  obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z  dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Powyższy Program jest  wynikiem prac  Urzędu Miasta  w Krośnie  Odrzańskim oraz

konsultacji społecznych. 28 października 2009 r. zostało zorganizowane w Urzędzie Miasta

spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu.  Wszystkie

uwagi  merytoryczne  zgłoszone  przez  organizacje  znalazły  odzwierciedlenie  w  projekcie

Programu. 

Współpraca  organów  administracji  samorządowej  Gminy  Krosno  Odrzańskie

z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku przebiegała zgodnie z przyjętym programem

i stanowiła ważne ogniwo zapewnienia realizacji oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności.

Należy  docenić  zaangażowanie  wielu  organizacji  pozarządowych  w  rozwiązywaniu

społecznych  problemów,  we  współtworzeniu  dobrego  klimatu  współpracy,  a  tym samym

osiąganiu pożądanych rezultatów w działalności służącej pożytkowi publicznemu.

Na  terenie  gminy  Krosno  Odrzańskie  w  2010  roku  funkcjonowały  42  organizacje

pozarządowe. Ich statutowa działalność w sferze pożytku publicznego miała bardzo szeroki

zakres  i  różnorodny  charakter.  Wiele  z  nich  ogniskuje  swoją  pracę  na  rzecz  dzieci

i  młodzieży,  wspierając  ich  rozwój  na  płaszczyźnie  edukacyjnej,  kulturowej  a  także

zapewniając pomoc materialną i zdrowotną. Funkcjonują również organizacje działające na

rzecz  środowisk  emerytów  i  rencistów,  inwalidów,  kombatantów  i  byłych  żołnierzy

zawodowych.  Zdecydowana  większość  istniejących  w  gminie  organizacji  podejmuje

działalność w kierunku upowszechniania turystyki, kultury fizycznej i sportu, propagowania

aktywności artystyczno – kulturalnej, prozdrowotnej.

Samorząd Gminy Krosno Odrzańskie na realizację zadań wynikających ze współpracy

z  organizacjami  pozarządowymi  przeznaczył  w  2010  roku  490.000,00  zł.  z  czego

wykorzystano 474.934,00 zł.
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1. Zlecanie  organizacjom  zadań  Gminy  Krosno  Odrzańskie  poprzez  
wspieranie realizacji zadań publicznych

Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu na rok 2010 rozpoczęło się

ogłoszeniem w dniu 12 stycznia 2010 r.  konkursu na zadania z zakresu upowszechniania

kultury  fizycznej  i  sportu  obejmującego  wsparcie  działalności  wielosekcyjnego  klubu

sportowego  w  Krośnie  Odrzańskim,  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki

siatkowej i szkolenie oraz udział krośnieńskich łuczników w zawodach łuczniczych a także z

zakresu ochrony zdrowia na dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej.

Drugi konkurs ogłoszono 08 lutego 2010 r. a obejmował on zadania z zakresu:

 upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  w  tym  wsparcie  działalności

jednosekcyjnych  klubów sportowych w zakresie  piłki  nożnej  działających  na

terenie Wężysk, Osiecznicy, Czarnowa, Starego Raduszca i Radnicy,

 ochrony i promocji  zdrowia dotyczący organizacji  różnych form wypoczynku

letniego, organizację imprez z zakresu turystyki oraz rekreacyjno sportowych,

 kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  tradycji,  w  ramach  którego  wsparto

organizację zajęć dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ostatni  konkurs  na  realizację  zadania  publicznego  w  2010  r.  ogłoszono  30  marca

2010 r., w ramach którego wsparto działalność klubu sportowego w Starym Raduszcu. 

W  ramach  konkursów  ofert  w  pierwszym  konkursie  przyjęto  do  realizacji  zadania

dotyczące:

 działalności  wielosekcyjnego  klubu  sportowego  w  Krośnie  Odrzańskim  –

dofinansowanie otrzymał Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim na kwotę

215.000,00 zł.,

 działalności  jednosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim w zakresie

piłki  siatkowej  –  dofinansowanie  otrzymał  Siatkarski  Klub  Sportowy  „Tęcza”

w Krośnie Odrzańskim na kwotę 18.000,00 zł.,

 szkolenia  i  udział  krośnieńskich  łuczników  w  ligowych  zawodach  łuczniczych  –

dofinansowano Klub Łuczniczy „SAGITTARIUS” w Krośnie Odrzańskim na kwotę

2.000,00 zł., 

 prowadzenia i utrzymania świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy

Krosno Odrzańskie – dofinansowanie otrzymał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

w Krośnie Odrzańskim na kwotę 20.500,00 zł.
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W drugim konkursie dofinansowano zadania z zakresu:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w ramach którego wsparto działalność:

 jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  w  Wężyskach  –

dofinansowanie  otrzymał  Ludowy  Zespół  Sportowy  w  Wężyskach  na  kwotę

17.000,00 zł.,

 jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  w  Osiecznicy -

dofinansowanie  otrzymał  Klub  Piłki  Nożnej  „Tramp-Karp”  Osiecznica  na  kwotę

42.000,00 zł.,

 jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  w  Czarnowie  -

dofinansowanie  otrzymał  Ludowy Klub Sportowy „Czarni”  w  Czarnowie  na  kwotę

21.000,00 zł.,

 jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Radnicy - dofinansowanie

otrzymał Klub Sportowy „Odra” Doramex Radnica na kwotę 14.000,00 zł.,

b) ochrony zdrowia, w ramach którego dofinansowano: 

 14-dniowy obóz rekreacyjno-wypoczynkowy pod namiotami w Pogorzelicy  terminie

od 11.07.2010 r.  do  24.07.2010 r.  z  profilaktyką  uzależnień  dla  dzieci  i  młodzieży

z  rodzin,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  na  kwotę  55.250,00  zł.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich;

wsparciem  objęto  94  dzieci.  W  trakcie  obozu  dzieci  miały  możliwość  korzystania

z boiska do piłki siatkowej i nożnej. Organizowane były również wycieczki, pogadanki

oraz gry i zabawy;

 integracyjną półkolonię letnią w Łochowicach w terminie 28.06.2010 r. – 09.07.2010 r.

pn.  „Nasza  półkolonia  –  zabawa  na  całego”  na  kwotę  12.750,00  zł. dla  30  dzieci

w wieku od 8 do 12 lat,  w tym 10 dzieci  z  rodzin z problemem alkoholowym,  10

uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim oraz 10 dzieci o typowym

statusie  społecznym  i  materialnym.  Realizatorem  zadania  było  Krośnieńskie

Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  w  Krośnie  Odrzańskim.  W ramach

zadania dzieci miały zapewnione gry i zabawy, pogadanki, wycieczki a także 2 posiłki

dziennie, tj. drugie śniadanie i obiad;

 wypoczynek  letni  w Międzyzdrojach  w terminie  09.08.2010 r.  do  17.08.2010 r.  na

kwotę 12.000,00 zł. dla 40 dzieci i młodzieży, którego realizatorem był Klub Sportowy
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„Tęcza”  w  Krośnie  Odrzańskim.  Grupę  młodzieży  stanowili  sportowcy  Klubu

Sportowego „Tęcza”.  Podczas  obozu zaplanowano zajęcia  o  charakterze  sportowym

oraz pogadanki i wykłady z elementami profilaktyki. W ramach programu przewidziano

wycieczki turystyczno – krajoznawcze;

 wypoczynek letni w Gubinie w terminie od 16.08.2010 r. do 25.08.2010 r. na kwotę

5.000,00  zł. dla  27  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin,  w  których  występują  problemy

alkoholowe. Realizatorem zadania był Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie

Odrzańskim. Grupę młodzieży stanowili siatkarze klubu. Podczas obozu zaplanowano

zajęcia o charakterze sportowym oraz pogadanki i wykłady z elementami profilaktyki.

W  ramach  programu  młodzież  uczestniczyła  w  wycieczce  autokarowej  nad  jezioro

Kosarzyn połączonej ze zwiedzaniem części Parku Krajobrazowego, a także możliwość

rozegrania  meczy  towarzyskich  z  zawodnikami  niemieckich  drużyn  oraz  skorzystać

z krytego basenu.

 projekt pn. „Świat na szkle malowany” skierowany do młodzieży ze Środowiskowego

Hufca  Pracy  w  Krośnie  Odrzańskim,  realizowany  przez  Lubuskie  Stowarzyszenie

Aktywizacji  Młodzieży  w  Zielonej  Górze  (1.834,00  zł.),  w  ramach  którego

zorganizowano  warsztaty  rozwijające  poczucie  estetyki,  propagujące  wartościowe

spędzanie czasu wolnego bez alkoholu i używek, a także kształtujących umiejętności

pracy w zespole. Bazą lokalową projektu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim. Termin realizacji

projektu: 04.10.2010 r. – 08.11.2010 r.;

 projekt  pn  „Sport  kluczem  do  mojego  zdrowia”  (2.000,00  zł.)  realizowany  przez

Lubuskie  Stowarzyszenie  Aktywizacji  Młodzieży  w  Zielonej  Górze,  którego

uczestnikami  była  również  młodzież  ze  Środowiskowego  Hufca  Pracy  w  Krośnie

Odrzańskim  pochodząca  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  patologicznym,  gdzie  nierzadko

jedynym  źródłem  utrzymania  rodziny  jest  pomoc  finansowa  Ośrodka  Pomocy

Społecznej.  Młodzież brała udział  w warsztatach uświadamiających znaczenie sportu

w życiu człowieka, propagujących wartościowe spędzanie czasu wolnego bez alkoholu

i  używek.  Bazą  lokalowa  był  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Krośnie  Odrzańskim.

Termin realizacji projektu: 19.04.2010 r. - 28.05.2010 r.;
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 projekt  pn.  „Nie  muszę  być  taki  sam  jak  ONI”  (1.000,00  zł.)  realizowany  przez

Lubuskie  Stowarzyszenie  Aktywizacji  Młodzieży  w  Zielonej  Górze.  Uczestnikami

projektu w terminie  02.11.2010 r.  -22.12.2010 r.  była młodzież ze Środowiskowego

Hufca  Pracy  w  Krośnie  Odrzańskim.  Młodzież  brała  udział  w  warsztatach

kształtujących  umiejętność  asertywnych zachowań.  Bazą  lokalową był  Zespół  Szkół

Ponadgimnazjalnych,  Ośrodek  Terapii  Uzależnień  „Horyzont  Bis”  i  Powiatowy

Ośrodek Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim;

 podróż krajoznawczo - historyczno - poznawczą w Góry Izerskie do źródeł rzeki Nysy

Łużyckiej i Łaby na kwotę  2.000,00 zł. (44 osoby) oraz obóz młodzieżowy – lato na

rowerze „Szlakiem Latarni Morskich Polskiego Wybrzeża” na kwotę  2.600,00 zł. (15

osób.), którego koordynatorem był Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim,

 projekt pn. „Krośnieńskie Święto Rowerów” na kwotę 2.000,00 zł.,  który realizowany

był  przez Stowarzyszenie  Krośnieński  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w  Krośnie

Odrzańskim,

c) kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  tradycji  dofinansowano  wsparcie  działalności

Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kwotę 10.000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono

wykłady,  zorganizowano  wycieczki  na  basen,  do  teatru  oraz  do  Berlina,  Książa

i Żelazowej Woli.

W trzecim konkursie ofert dofinansowano zadanie, które dotyczyło wsparcia działalności

jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w Starym Raduszcu  na  kwotę  19.000,00  zł., którego

realizatorem był Klub Sportowy „KRUSZYWO” .

W roku 2010 ogłoszono 3 konkursy ofert,  w tym jeden z nich dwukrotnie.  Wszystkie

zostały rozstrzygnięte i dotyczyły wsparcia realizacji zadań publicznych. 

W sumie  złożono  25  ofert,  4  z  nich  nie  otrzymały  dofinansowania  w  wyniku  braku

środków  lub  nie  spełnienia  formalnych  i/lub  merytorycznych  kryteriów  oceny  zawartych

w  poszczególnych  ogłoszeniach  konkursowych.  Przyznano  21  dotacji w  tym  jedna

organizacja  zrezygnowała z przyznanej  dotacji.  Zawarto zatem  20 umów z  organizacjami

pozarządowymi. 

Wykaz  dotacji  przyznanych  przez  Burmistrza  Krosna  Odrzańskiego  w  ramach

ogłoszonych konkursów przedstawia tabela nr 1.
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Tabela 1. Wykaz dotacji przyznanych w wyniku konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania  Kwota dotacji 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Klub Sportowy „Tęcza” 
w Krośnie Odrzańskim

„Działalność wielosekcyjnego klubu sportowego
w Krośnie Odrzańskim” w zakresie piłki nożnej,
tenisa stołowego oraz brydża sportowego”

215.000,00

2. Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” 
w Krośnie Odrzańskim

„Działalność jednosekcyjnego klubu 
sportowego w Krośnie Odrzańskim w 
zakresie piłki siatkowej”

18.000,00

3. Klub Łuczniczy „SAGITTARIUS” 
w Krośnie Odrzańskim

„Szkolenie oraz udział krośnieńskich 
łuczników w ligowych zawodach 
sportowych”

2.000,00

4. Klub Piłki Nożnej „Tramp-Karp” 
Osiecznica

„Prowadzenie klubu piłki nożnej na terenie 
Osiecznicy”

42.000,00

5. Klub Sportowy „ODRA –
DORAMEX” Radnica

„Realizacja zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

14.000,00

6. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” 
w Czarnowie

„Prowadzenie klubu sportowego na terenie 
Czarnowa”

21.000,00

7. Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” 
w Wężyskach

„Prowadzenie klubu sportowego na terenie 
Wężysk”

17.000,00

8. Klub Sportowy „Kruszywo” 
Stary Raduszec

Prowadzenie klubu piłki nożnej na terenie 
Starego Raduszca

19.000,00

Ochrona i promocja zdrowia
9. Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej w Krośnie Odrzańskim
„Prowadzenie i utrzymanie świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Krosno Odrzańskie”

20.500,00

10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
w Nowinach Wielkich 

„Organizacja 14 – dniowego obozu rekreacyjno 
– wypoczynkowego pod namiotami z 
profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży z 
rodzin, w których występują problemy 
alkoholowe z Gminy Krosno Odrzańskie

55.250,00

11. Krośnieńskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 
Krośnie Odrzańskim

„Integracyjna półkolonia letnia dla dzieci w 
wieku od 8 do 12 lat „Nasza półkolonia – 
zabawa na całego”

12.750,00

12. Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie 
Odrzańskim

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin, w których występują 
problemy alkoholowe”

12.000,00

13. Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” 
w Krośnie Odrzańskim

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin, w których występują 
problemy alkoholowe”

5.000,00

14. Lubuskie Stowarzyszenie 
Aktywizacji Młodzieży w Zielonej 
Górze 

„Świat na szkle malowany” 1.834,00

15. Lubuskie Stowarzyszenie 
Aktywizacji Młodzieży w Zielonej 
Górze

„Sport kluczem do mojego zdrowia” 2.000,00

16. Lubuskie Stowarzyszenie 
Aktywizacji Młodzieży w Zielonej 
Górze

„Nie muszę być taki sam jak ONI” 1.000,00

17. Oddział Wojskowy PTTK w 
Krośnie Odrzańskim

„Podróż krajoznawczo – historyczno – 
poznawcza w Góry Izerskie do źródeł rzeki 
Nysy Łużyckiej i Łaby”

2.000,00
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18. Oddział Wojskowy PTTK w 
Krośnie Odrzańskim

Poznajemy  uroki  krajoznawcze  Polskiego
Wybrzeża  podczas  wędrownego  obozu
młodzieżowego  –  lato  na  rowerze  „Szlakiem
Latarni Morskich Polskiego Wybrzeża”

2.600,00

19. Stowarzyszenie Krośnieński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

„Krośnieńskie Święto Rowerów” 2.000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
20. Stowarzyszenie Krośnieński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku”

10.000,00

I. Współpraca pozafinansowa.

1. Stowarzyszenie  Naukowo  –  Techniczne  Inżynierów  i  Techników  Ogrodnictwa  Sekcja

Miłośników Winorośli w Krośnie Odrzańskim:

a) pomoc  organizacyjno  –  techniczna  w  przygotowaniu  zebrań  ogólnych  członków

stowarzyszenia w Sali 1000 – lecia w Krośnie Odrzańskim w dniach 27 stycznia, 14 maja

i 26 sierpnia 2010 r.,

b) pomoc w opracowaniu i wydaniu Biuletynu informacyjnego SITO – Koła Miłośników

Winorośli – czerwiec i grudzień 2010 r.,

c) wykonywanie odbitek kserograficznych artykułów sadowniczych i winiarskich.

2. Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Krośnie Odrzańskim oraz Stowarzyszenie Rodzin

Katyńskich:

a) pomoc  w  przygotowaniu  okolicznościowego  spotkania  w  sali  konferencyjnej  Szkoły

Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim w ramach upamiętnienia  70 – tej  rocznicy

lutowej deportacji na Sybir obywateli polskich z kresów wschodnich – 10.02.2010 r.,

b) pomoc w organizacji wyjazdu autokarowego delegacji młodzieży i Sybiraków do Nowej

Soli  celem udziału w wojewódzkich  uroczystościach poświęconych 70 – tej  rocznicy

Zbrodni Katyńskiej – 13 kwietnia 2010 r.,

c) pomoc  w przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  uroczystości  na  krośnieńskim cmentarzu

komunalnym  upamiętniających  (ku  czci)  pomordowanych  w  Katyniu  –  22  kwietnia

2010 r. oraz 15 września 2010 r. (odsłonięcie pamiątkowego obelisku i zasadzenia dębów

pamięci).

3. Zorganizowano  i  sfinansowano  szkolenia  dla  przedstawicieli  krośnieńskich  organizacji

pozarządowych,  pod  kątem  uzyskania  uprawnień  wychowawców  i  kierowników  form

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników wycieczek. Termin 4 – 6 października

2010 r. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

 Akcja Katolicka – 17 osób,
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 Wojskowy Oddział PTTK – 4 osoby,

 Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Krośnieńskiego – 2 osoby;

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA – 3 osoby,

 Klub Łuczniczy „SAGITTARIUS” – 2 osoby,

 Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży – 4 osoby.
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