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Współpraca pozafinansowa 

 

1. Inicjatywa lokalna 

Od 2016 roku w Głogowie istnieje możliwość realizacji zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej (Uchwała nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Głogowie). Inicjatywa 

lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami oraz 

organizacjami pozarządowymi, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 

społeczności lokalnej. 

Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również 

poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej.  

 

W roku 2019 nie zwierane były umowy z organizacjami pozarządowymi na wykonanie zadań 

w ramach inicjatywy lokalnej. Wpłynęły 2 wnioski na inicjatywę lokalną od mieszkańców. 

 

2. Konsultacje 

Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej konsultowane 

są z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały 

nr LIV/458/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

W roku 2019 zostały przeprowadzone 2 konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które dotyczyły: 

a) Projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020 

b) Projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

 

3. Rady oraz zespoły o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

 

Obecnie działają trzy Rady oraz jeden Zespół, które są ciałem doradczym i konsultacyjnym, 

zrzeszające przedstawicieli organizacji pozarządowych. Są to: 

a) Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 



Obecnie trwa druga kadencja Rady na lata 2017-2020. Rada liczy 11 członków. 

 Do głównych zadań Rady należy m.in.: 

 opiniowanie projektów strategii rozwoju oraz programów społecznych, 

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych 

 opiniowanie Programów Współpracy Gminy Miejskiej Głogów 

z Organizacjami, 

 wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecenia tych zadań do 

realizacji przez organizacje pozarządowe 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących standardów realizacji zadań 

publicznych i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz w/w 

podmiotów, 

 stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem 

a sektorem pozarządowym, 

 inicjowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb społecznych w zakresie 

samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi 

w sferze pożytku publicznego, 

 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

b) Głogowska Rada Seniorów 

Obecnie trwa druga kadencja Rady na lata 2019-2023. Rada liczy 13 członków. 

 Do głównych zadań Rady należy: 

 reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy, 

 tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów, 

 włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne miasta Głogowa. 

c) Rada Gospodarcza 

Rada Gospodarcza sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych 

z rozwojem gospodarczym Głogowa. Wspiera ona działania Prezydenta Głogowa 

poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta, mając 

na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego 

w kształtowaniu polityki gospodarczej Głogowa.  

 Do zadań Rady Gospodarczej należy w szczególności: 

 kreowanie pozytywnego wizerunku Głogowa, jako miasta o wysokim 

potencjale gospodarczym, odpowiedniego miejsca do lokowania biznesu, 



 wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów 

 konsultowanie oraz opiniowanie wdrażania i funkcjonowania przedsięwzięć 

przygotowywanych przez Prezydenta Głogowa, dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.  

Rada powoływana jest na czas trwania kadencji Prezydenta Głogowa. W jej skład 

wchodzą przedstawiciele środowiska gospodarczego Głogowa oraz przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. 

d) Zespół rowerowy 

Zespół rowerowy powstał w 2015 r. i jest nieformalnym organem opiniodawczo – 

doradczym, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb 

organu jednostki administracyjnej takich jak : 

 budowa dróg dla rowerów w obrębie pasa drogowego, 

 wyznaczanie pasów dla rowerów na jezdniach ulic, 

 przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i 

innych pojazdów, 

 budowa samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych w terenie 

niezależnie od układu drogowego (poza pasem drogowym), 

 wprowadzanie stref ruchu uspokojonego, 

 zapewnianie miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów, 

 popularyzacja systemu rowerów publicznych. 

W zespole zasiadają również przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

4. Spotkania/szkolenia/warsztaty 

W roku 2019 odbyły się: 

- dwa spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które dotyczyły 

głównie realizacji zadań publicznych  - takie spotkania dają możliwość organizacjom na 

bieżąco wyjaśniania kwestii związanych z realizacją przez nich działań w ramach zawartych 

umów. 

- szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowej pt. ”O czym każdy społecznik 

wiedzieć powinien” zorganizowane przez Fundacje Merkury z Wałbrzycha. Uczestnicy mieli 

okazje zapoznać się ze zmianami dotyczącymi wzorów dokumentów konkursowych oraz 

zmianami przepisów funkcjonowania organizacji. 



Dodatkowo prowadzone są na bieżąco konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne z 

organizacjami pozarządowymi, których celem jest wsparcie organizacji w problemach 

wynikających z realizacji działań czy prowadzenia stowarzyszenia/fundacji. 

 

5. Strony Internetowe 

Urząd Miejski w Głogowie prowadzi stronę internetową www.glogow.pl, na której znajduje 

się zakładka dla organizacji pozarządowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące 

aktualnych wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych jak również informacje 

o otwartych konkursach ofert i małych grantach. Na stronie znajduje się aktualny wykaz 

organizacji pozarządowych z danymi teleadresowymi oraz najważniejsze dokumenty, które 

dotyczą współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

6. Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych 

W Urzędzie Miejskim w Głogowie funkcję pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych 

i Osób Niepełnosprawnych pełni Martyna Rybka Do głównych zadań Pełnomocnika w roku 

2019, należało: 

a) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami 

pozarządowymi,  

b) prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Głogowie w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania 

dotacji,  

c) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Głogowie 

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

d) przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej 

w Głogowie z organizacjami pozarządowymi,  

e) współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,  

f) prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych,  

g) monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, 

h) reprezentowanie Prezydenta Miasta Głogowa na konferencjach i spotkaniach 

dotyczących problematyki sektora pozarządowego,  

i) organizowanie spotkań, konsultacji z organizacjami pozarządowymi,  

http://www.glogow.pl/


j) przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zatrudnianych do oceny 

merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych,  

k) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych dla organizacji pozarządowych,  

l) rozpatrywanie ofert organizacji pozarządowych, składanych w trybie art. 19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w otwartych konkursach  

m) rozliczanie i kontrola realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom 

pozarządowym w otwartych konkursach ofert i trybie małych grantów,  

n) publikacja kopii ofert małych grantów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Głogowie i na stronie internetowej, 

o) współpraca z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Głogowska Radą 

Seniorów, w tym obsługa organizacyjno-techniczna tych Rad 

p) przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań 

Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

q) reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami 

i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

r) wspierania działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 

s) kontakt i współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki 

dotyczącej osób niepełnosprawnych 

t) współpraca z Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi na rzecz uwzględnienia 

potrzeb osób niepełnosprawnych przy przygotowaniu i wykonywaniu zadań objętych 

zakresem ich działania 

 

 

 

 

 

 

 

 



Współpraca finansowa 

 

1. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Pomocy Społecznej 

 

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadań to 1.107.500,00 złotych z czego 

wydatkowano 1.084 925,00  zł 

 Konkurs ogólny - rodzaje zadań: 

Zad.1 Rozwój usług na rzecz seniorów w środowisku lokalnym oraz zapewnienie 

równego dostępu do infrastruktury miejskiej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Fundacja Lokalnych 

Inicjatyw Społecznych 

Seniorzy-kreatywne pokolenie 10.000,00 zł 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie a jutro? 

Prowadzenie Klubu Seniora 

„Dom nad strumykiem” w 

formie projektów 

aktywizujących 

42.500,00 zł 

 

Głogowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Aktywni i sprawni seniorzy 51.000,00 zł 

 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Akademia Otwartych Drzwi 

 

3.000,00 zł 

Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów byłych 

pracowników KGHM PM 

S.A. 

Senior dla Seniora 47.000,00 zł 

 

Cisi Pracownicy Krzyża „Do źródeł Wisły – królowej 

polskich rzek” 

8.000,00 zł 

Parafia Rzymsko – Katolicka 

p.w. Św. Mikołaja w Głogowie 

Klub Seniora 5.000,00 zł 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Pomoc i integracja członkom 

PZERiI 

43.000,00 zł 

 

 

Zad.2 Integracja osób niepełnosprawnych 

 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Podaruj Dzieciom Uśmiech” 

Hipoterapia 2019, Dogoterapia 3.000,00 zł 

Polski Związek Niewidomych Niewidomy też sportowiec 

 

8.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Ośrodek Wsparcia Rodzin i 

Osób z Niepełnosprawnością 

18.000,00 zł 



Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Głogowie 

Intelektualną 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Osób z Autyzmem 

„Niebieska Przystań” 

Żyć tak jak Ty 25.000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci  i Młodzieży z 

Porażeniem Mózgowym i 

Zespołem Downa „Dajmy 

Dzieciom Nadzieję” 

Nowoczesna rehabilitacja – 

inwestycją w rozwój i przyszłość 

dzieci 

25.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

Rejonowy w Głogowie 

Działania profilaktyczne, 

edukacyjne i integracyjne na 

rzecz osób niepełnosprawnych, 

chorych na cukrzycę będących 

członkami PSD oraz 

mieszkańców Głogowa i 

powiatu” 

32.000,00 zł 

 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Stop Cukrzycy” 

„Nie bójmy się reagować!” czyli 

skuteczna pomoc 

przedmedyczna diabetykom w 

stanie utraty przytomności 

14.000,00 zł 

 

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane 

Rekonwalescencja chorych na 

stwardnienie rozsiane i ich 

opiekunów 

41.000,00 zł 

 

Stowarzyszenie Klub Kibiców 

Niepełnosprawnych 

Działalność Stowarzyszenia 

Klubu Kibiców 

Niepełnosprawnych Chrobry 

Głogów 

17.500,00 zł 

 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Akademia Otwartych Drzwi 

 

28.000,00 zł 

 

 

 

Zad.3 Wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych między innymi 

poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia. 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Parafia p.w. NMP Królowej 

Polski 

Prowadzenie Kuchni Św. Brata 

Alberta 

 

27.000,00 zł 

Europejska Fundacja Ludzi 

Dobrej Woli „Serdeczna 

Pomoc” 

Prowadzenie Banku Żywności 43.500,00 zł 

 

  



Zad.4 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i łagodzenie negatywnych skutków 

marginalizacji społecznej, wspieranie rodziny i rodzicielstwa oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

ZHP Chorągiew Dolnośląska 

– Hufiec Głogów 

Nasza misja to wychowanie i 

rozwój 

8.000,00 zł 

Stowarzyszenie Pomocy 

Psychologicznej „EGO” 

Aktywność nową szansą 6.000,00 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Akademia Otwartych Drzwi 12.000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Usamodzielniania 

„Dom w Głogowie” 

„Pomóż sobie – poznaj swoje 

prawa – by silniejszym być”/ 

Działania dla dzieci i młodzieży 

Klub „Bratek” 

7.000,00 zł 

 

 

Zad.5  Wspieranie działalności charytatywnej oraz promowanie wolontariatu 

 - brak ofert rozpatrzonych pozytywnie 

Zad.6  Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy 

zewnętrznych 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Głogowie 

Centrum Doradztwa 

Zawodowego i Wspierania Osób 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną PSONI Koła w 

Głogowie 

9.000,00 zł 

Stowarzyszenie dla Dzieci i 

Młodzieży SZANSA 

NewGeneration – 

przeciwdziałanie przemocy ze 

względu na płeć 

10.800,00 zł 

 

Dwie pozostałe oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, jednak organizacje ostatecznie nie 

otrzymały dofinansowania ze środków zewnętrznych i umowy zostały wstrzymane. 

 

 Zadania realizowane w ramach umów wieloletnich 

 

Zad.1 Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie 

(zadanie na lata 2017-2019) 

 

Zad.2 Wspieranie działalności mieszkań chronionych przy ul. Rudnowskiej 54a   

w Głogowie (zadanie na lata 2017-2019) 

 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Usamodzielnienia 

„Dom w Głogowie” 

Mieszkania chronione jako 

nowoczesna forma adaptacji 

społecznej sierot naturalnych i 

społecznych w tym 

niepełnosprawnych 

absolwentów Zespołu Placówek 

Szkolno-Wychowawczych, 

Domu Dziecka oraz niektórych 

rodzin zastępczych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

219.000,00  

na 3 lata 

73.000,00 zł / rok 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną koło w Głogowie 

Mieszkania chronione 

prowadzone przez PSONI koło 

w Głogowie 

150.000.00  

na 3 lata 

50.000,00 zł / rok 

Suma: 369.000,00 

 

 

Zad.3 Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Perseusza 13 w Głogowie 

(zadanie na lata 2019-2023) 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie dla Dzieci i 

Młodzieży SZANSA 

Centrum Pomocy Dzieciom 1.500.000,00 zł  

 na 5 lat 

300.000,00 zł / na rok  

 

 

 

 

 

Zad.4 Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa w 

schronisku ( zadanie na lata 2019-2020)  - zadanie zostało przeniesione do realizacji przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie „Bractwo 

Jana Pawła II” 

Zapewnienie schronienia i 

posiłku osobom bezdomnym z 

terenu miasta Głogowa w 

schronisku 

64.625,00 zł 

 

 Zadania dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych 

 



Zad.1 Prowadzenie Klubu „Senior+” przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie – zadanie 

współfinansowane ze środków zewnętrznych od 2018 roku, zadanie zlecane do realizacji 

Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w Głogowie 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Otrzymana  

kwota  

Dofinansowanie  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i 

Usamodzielniania „Dom 

w Głogowie” 

Razem na Okrężnej 33.000,00 zł 12.600.00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęło 35 ofert z czego 29 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie 

b) Oferty pozakonkursowe 

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie), 

w zakresie pomocy społecznej wpłynęły 2 oferty, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Caritas Diecezji Zielonogórsko - 

Gorzowskiej 

„Spiżarnia Caritas” 10.000,00 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Pomocna dłoń 10.000,00 zł 

 

 

c) Otwarte konkursy ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 66.000,00 złotych z czego 

wydatkowano 66.000,00 złotych 

 Rodzaj zadania: 

Zad.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie dla Dzieci i 

Młodzieży SZANSA 

MMS – Młodzieżowe Miejsce 

Spotkań 

30.000,00 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Głogowski Program Wzmacniania 

Rodzin 
30.000,00 zł 

ZHP Chorągiew Dolnośląska 

– Hufiec ZHP Głogów 

Profilaktyka każdego dnia 6.000,00 zł 



 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęły 3 oferty, wszystkie zostały rozpatrzone 

pozytywnie 

 

2. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Kultury i Sportu 

 

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 265.000,00 złotych z czego 

wydatkowano  254.419,60 zł 

 Rodzaje zadań: 

Zad.1 Wspieranie projektów i działań animacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej oraz 

stymulujących rozwój głogowskiego środowiska artystycznego i wzbogacającego życie 

kulturalne Głogowa   

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie Głogowska 

Edukacja Kresowa 

Wykłady kulturalno-historyczne 

„Śladami historii, kultury, 

tradycji kresowej mieszkańców 

Ziemi Głogowskiej” 

4.000,00 zł 

ZHP Chorągiew Dolnośląska – 

Hufiec Głogów ( w jednej ofercie 3 

zadania( 

Harcerski Start  3.000,00 zł 

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej Wykłady edukacyjno-

historyczne „Śladami kultury i 

historii Ziemi Głogowskiej” 

2.800,00 zł 

Fundacja Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych/Stowarzyszenie dla 

Dzieci i Młodzieży SZANSA  

OpenLab – otwarte pracownie 

twórcze 2019 

25.000,00 zł 

Stowarzyszenie „Chór Gospel – 

Space of Grace” 

VIII Warsztaty Gospel dla 

młodzieży i dorosłych/IV 

Warsztaty Gospel Kids 

7.000,00 zł 

 

 

Zad.2 Wspieranie organizowanych na terenie naszego miasta wydarzeń kulturalnych 

o randze ogólnopolskiej, regionalnej i miejskiej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 

a jutro? 

IV Głogowska Biesiada 

Seniorów 

13.827,60 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Porażeniem 

Mózgowym i Zespołem Downa 

XVI Regionalny Przegląd 

Piosenki Osób 

Niepełnosprawnych oraz festyn 

9.000,00 zł 



„Dajmy Dzieciom Nadzieję” integracyjny 

Głogowskie Stowarzyszenie 

Literackie 

XXV Głogowskie Konfrontacje 

Literackie 

15.000,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Muzeum i Historii Miasta 

Głogowa  

Noc Muzeów 2019 6.000,00 zł 

Stowarzyszenie Chór „Beati 

Cantores” 

Noworoczny koncert 

„Zaśpiewajmy Maleńkiemu”/ 

Koncert Pieśni Pasyjnej „W 

Ogrodzie Oliwnym”/ Koncert 

Adwentowy „Radosny Czas 

Oczekiwania” 

15.000,00 zł 

ZHP Chorągiew Dolnośląska – 

Hufiec Głogów ( w jednej ofercie 3 

zadania( 

4 Dolnośląski Festiwal Kultury 

Harcerskiej – Parasol 2019 

10.000,00 zł 

Stowarzyszenie Centrum Działań 

Alternatywnych „Bastion Głogów” 

Głogowska Kuźnia Gier 6.000,00 zł 

Stowarzyszenie Patriotyczny 

Głogów 

Śladami Historii Polski – II 

edycja Turnieju 

Międzyszkolnego im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego 

oraz II Głogowski Marsz 

Katyński 

5.000,00 zł 

Stowarzyszenie „Chór Gospel – 

Space of Grace” 

Dwa Koncerty Kolędowe Chóru 

Gospel Space of Grace – 

Kolędnicy 2019, organizowane 

na terenie miasta Głogowa i 

okolic 

5.000,00 zł 

 

 

Zad.3 Wspieranie i popularyzowanie inicjatyw związanych z tradycją i ochroną 

dziedzictwa kulturowego Głogowa i Ziemi Głogowskiej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

ZHP Chorągiew Dolnośląska – 

Hufiec Głogów ( w jednej ofercie 3 

zadania) 

Twierdza Głogów 2019 8.200,00 zł 

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej Głogowski regionalizm – 

popularyzacja wiedzy o mieście 

i regionie 

20.000,00 zł 

Fundacja Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych 

Album pt.” Głogów na 

widokówce PRL z kolekcji 

10.000,00 zł 

Głogowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Z wiekiem przez historię 5.000,00 zł 

 

 

Zad.4 „Ferie z kulturą” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez 

działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas ferii zimowych 

 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Porażeniem 

Mózgowym i Zespołem Downa 

„Dajmy Dzieciom Nadzieję” 

Poznajemy dziedzictwo 

kulturowe regionu 
3.500,00 zł 

 

 

Zad.5 „Lato z kulturą” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez 

działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Miedziowe Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości 

Dzikie Rękodzieło – 

Mikrowyprawy po dzikim 

Głogowie 

8.000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Porażeniem 

Mózgowym i Zespołem Downa 

„Dajmy Dzieciom Nadzieję” 
 

Poznajemy dziedzictwo kulturowe 

regionu 
10.000,00 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

 

Wakacyjne Strefy Animacji 19.000,00 zł 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 

NMP Królowej Polski w 

Głogowie 

Zajęcia artystyczno-integracyjne 

dla ministrantów w trakcie 

wyjazdu wakacyjnego 

3.000,00 zł 

 

Zad. 6  Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie Głogowska 

Edukacja Kresowa 

Głogowianie skąd przybyli 2.500,00 zł 

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej Prowadzenie lekcji regionalizmu 

w szkołach 
17.500,00 zł 

 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęło 29 ofert, z czego 25 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie 

 

 Oferty pozakonkursowe 

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie), 

w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 

5 ofert, wszystkie rozpatrzone pozytywnie. 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Usamodzielnienia 

DOM w Głogowie 

„Warszawo – ojczyzno Nasza” 4.092,00 zł 

Fundacja „Owoc Głogu” „Artyści w przedszkolu” 5.000,00 zł 

Fundacja Paliwo Artystyczne „Sztuka Zdrowia 2019” – 

warsztaty dla seniorów 

4.000,00 zł 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 

Miłosierdzia Bożego w Głogowie 

Wydarzenie kulturalno-religijne 

„Festiwal piosenki religijnej” 

4.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

„Dzień Godności Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

4.000,00 zł 

 

 

b) Otwarte konkursy ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 8.850.000,00 złotych, z czego 

wydatkowano 8.838.245,37 złotych. 

 Konkursy ogłoszone zgodnie z ustawą o sporcie oraz uchwałą XXVI/217/16 Rady 

Miejskiej w Głogowie w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów 

 Rodzaj zadania 

Zad.1 Rozwój sportu w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka nożna, z wyłączeniem piłki nożnej halowej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Chrobry Głogów Piłka nożna 4.143.396,36, zł 

 

Zad.2 Rozwój sportu w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka ręczna 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

KS SPR Chrobry Rozwój sportu w 2019 w 

dyscyplinie piłka ręczna 

2.699.999,67 zł 

 

Zad.3 Rozwój sportu w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka siatkowa mężczyzn 

 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

SPS Chrobry Głogów Piłka siatkowa 479.990,62 zł 

 

Zad.4 Rozwój sportu w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w kategorii 

dzieci, młodzież, dorośli, w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, piłka siatkowa 

dziewcząt, kolarstwo, koszykówka, tenis ziemny, sporty walki, motocross, triathlon, 

duathlon, aquathlon, piłka nożna halowa, wspieranie sportu osób niepełnosprawnych, 

zajęcia wspomagające korektę wad podstawy i zapobiegania otyłości wśród młodzieży, 

zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego dla uczniów szkół 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Legion”  

 

 „Kick-Boxing”- 119.999,98 zł 

Towarzystwo Cyklistów 

Chrobry Głogów  

„Kolarstwo Szosowe”  149.992,51 zł 

Miejski Szkolny Związek 

Sportowy  

„Zajęcia z wychowania 

Fizycznego dla uczniów szkół” 

189.998,19 zł 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Basket Chrobry”  

„Koszykówka” 90.000,00 zł 

Międzyszkolny Klub sportowy 

Piast Głogów, Sekcja pływanie  

„Pływanie Dzieci i Młodzieży” 65.000,00 zł 

Międzywojewódzki Klub Karate 

Kyokushin   

„Karate Kyokushin” 85.000,00 zł 

Centrum Sportowe „Głogowski 

Triathlon”  

„Triathlon, Duathlon, Aquathlon” 85.000,00 zł 

Głogowskie Towarzystwo 

Tenisowe 

„Tenis ziemny” 79.992,32 zł 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

Piast Głogów, Sekcja 

Lekkoatletyka  

„Lekkoatletyka Dzieci i 

Młodzieży” 

74.979,64 zł 

Międzyszkolny Klub sportowy 

Piast Głogów  

„Piłka siatkowa Dziewcząt” 44.996,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy „Halowa Piłka Nożna” 99.971,93zł. 



„Odra”  

Automobilklub Głogów  „Motocross” 75.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy  „Głogowski Klub Judo”- 50.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Lions Głogów”  

„Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy dla 

Dzieci i Młodzieży” – 

25.000,00 zł 

Miejski Klub Sportowy   „Głogowski Klub Koszykówki”   20.000,00 zł 

UKS VOLLEY Głogów  piłka siatkowa dziewcząt 35.000,00 zł 

TKKF Goliat Głogów kulturystyka 12.000,00 zł 

Stowarzyszenie IKSON Głogów  - 10.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęły 23 oferty z czego 22 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie. 

 

 Konkurs ogłoszony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

 Rodzaj zadania: 

Zad.1 Trener osiedlowy – darmowe zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 

z miasta Głogowa 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

CHROBRY Głogów S.A. Trener Osiedlowy 126.000,00 zł 

 

Zad.2 Propagowanie sportu poprzez różne formy aktywności fizycznej i umysłowej 

w roku 2019. 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie Brydża 

Sportowego Ziemi Głogowskiej 

Brydż Sportowy 5.000,00 zł 

Klub Sportowy Street Workout 

Głogów 

Street Lifting Championship 5.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Instruktorów Pływania 

Głogowska Liga Pływacka 5.000,00 zł 

Stowarzyszenie Integracyjny 

Klub Sportowy Osób 

Niepełnosprawnych w Głogowie 

Boccia w Klubie IKSON sportem 

ogólnodostępnym dla 

niepełnosprawnych mieszkańców 

Głogowa 

5.000,00 zł 



Stowarzyszenie Głogowska 

Edukacja Kresowa 

Imprezy masowe o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym, 

edukacyjnym i integracyjnym 

5.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

BOKS Głogów 

Propagowanie sportu przez 

aktywność fizyczną 

4.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęło 10 ofert, z czego 7 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie. 

 Oferty pozakonkursowe 

W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie), 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 5 ofert, 

wszystkie rozpatrzone pozytywnie. 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

„Fizycznej” Goliat 

Seniorzy na siłce 10.000,00 zł 

MKS Piast Głogów Lekkatletyka 6.000,00 zł 

Stowarzyszenie na rzecz 

Integracji i Usamodzielnienia 

Dom w Głogowie- ”, Narty 

Moją nową używką 

Ferie na sportowo – zima na 

nartach 

6.000,00 zł 

TC Chrobry Wsparcie procesu szkoleniowego 

zawodników 

10.000,00 zł 

Głogowskie Towarzystwo 

Tenisowe 

Szukamy nowych talentów w 

tenisie ziemnym 

5.000,00 zł 

ZG Run Organizacja, przeprowadzenie 

biegu pn.” XI Grand 1prix Zagłębia 

Miedziowego  - etap Głogów” 

6.928,15 zł 

 

 

 

3. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Edukacji 
 

a) Otwarte konkursy ofert w zakresie  edukacyjnej opieki wychowawczej 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 80.000,00 złotych, wydatkowano 

całą kwotę 

 

Zad.1 „Organizacja harcerskiego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji”.  

 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

ZHP Chorągiew Dolnośląska 

Hufiec ZHP Głogów 

Harcerski wypoczynek dzieci i 

młodzieży 2019 

66.000,00 zł 

Kościół Chrześcijan Baptystów 

w Głogowie 

NIEUSTRASZENI – obóz 

skautowy dla dzieci i młodzieży 

z Głogowa 

14.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęły 2 oferty, wszystkie rozpatrzone pozytywnie 

 

b) Otwarte konkursy ofert w zakresie  edukacji ekologicznej 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 40.000,00 zł, wydatkowano 

26.876,00 zł 

Zad.1 Realizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekologicznym dla uczniów 

głogowskich szkól podstawowych 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Fundacja na Rzecz Rodziny 

i Rewitalizacji Polskiej Wsi 

Szlakami Odry i Wzgórz 26.876,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęła 1 oferta,  rozpatrzona pozytywnie 

 

4. Współpraca w obszarach objętych działaniem Biura Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obywatelskich 

a) Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze 

administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 40.000,00 zł, wydatkowano całą 

kwotę  

Zad.1 Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 

w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Głogów 

 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Ratownictwo Wodne Sława Bezpiecznie na wodzie 40.000,00 zł 

 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęła 1 oferta,  rozpatrzona pozytywnie 

 

 


