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 Rok 2020, w związku z pandemią COVID-19, był rokiem trudnym również dla 

organizacji pozarządowych, które realizowały zadania publiczne. Spotkania, warsztaty, 

zajęcia artystyczne i każde inne, jeśli tylko była możliwość były organizowane on-line lub 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy wniosek złożony przez organizacje, z prośbą 

o zmiany, był rozpatrywany indywidulanie tak by ułatwić organizacjom funkcjonowanie 

w tych trudnych warunkach. Między innymi organizację, które planowały spotkania 

wielkanocne czy bożonarodzeniowe, a były zmuszone je odwołać, otrzymały zgodę by 

w zamian ich członkowie otrzymali paczki świąteczne. 

Najwięcej zostało odwołanych działań kulturalnych, w szczególności wydarzeń, które 

skupiałyby dużą grupę uczestników. Pandemia nie wpłynęła jednak na ograniczenie środków 

finansowych dla organizacji. Znalazło się również dodatkowe wsparcie na działania 

antycovidowe.  

 

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 2020 nie wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek na realizację zadania w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

 

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 2020 zostały przeprowadzone 4 konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które dotyczyły: 

a) Projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021 

b) Projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

c) Projektu Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

d) Projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020-2025. 

 

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 

W roku 2020 odbyły się wybory członków na III kadencję Rady. Obecnie liczy ona 11 

członków w tym: 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli 

Prezydenta Miasta oraz dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie. 

 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, 

Posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2020 w większości 

odbywały się w formie on-line. Oprócz konsultowania gminnych programów Rada na 

bieżąco przyglądała się sytuacji, w jakiej znalazły się organizacje w wyniku pandemii 

i wspierała je gdy tego potrzebowały. Opracowała materiały edukacyjno-informacyjne dla 

mieszkańców Głogowa, dotyczące możliwości wsparcia organizacji podczas pandemii 

poprzez zbiórki publiczne, 1% czy przekazywanie darowizn. Materiały były zamieszczane 

na stronach internetowych oraz miejskich grupach społecznościowych. 

 

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 publiczne i społeczne miasta Głogowa. 

Posiedzenia Głogowskiej Rady Seniorów w roku 2020 odbyły się tylko dwa razy. Ze 

względu na pandemię zostały wstrzymane, gdyż nie wszyscy członkowie mają 

możliwość łączenia się on-line. Jednak cały czas Przewodnicząca Rady była w kontakcie 

mailowym oraz telefonicznym z członkami Rady.  

Rada złożyła również kilka wniosków, które głównie dotyczyły poprawy bezpieczeństwa 

seniorów w mieście np. zamontowanie barierek przy schodach w parku czy utworzenie 

dodatkowego przejścia dla pieszych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i zgodnie z 

możliwościami przekazane do realizacji. 

 

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. 

W roku 2020 spotkania Rady, ze względu na pandemię, zostały wstrzymane ale mimo 

tego członkowie Rady zabiegali o wprowadzenie działań wspierających przedsiębiorców 

podczas pandemii tj. odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, 

obniżenie czynszów dzierżawnych za pawilony handlowe, obniżenie opłaty za ogródki 

gastronomiczne, umorzenie zaległości od podatku od nieruchomości i środków 

transportu, ulgę 100% za czynsz dla lokali zamkniętych w czasie wiosennego lockdownu 

i ulgę 70 proc. dla pozostałych lokali. Wszystkie proponowane działania zostały 

zrealizowane. 

 

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.  

W 2020 roku, ze względu na pandemię spotkania i działania Rady zostały wstrzymane. 

 

 



4. Spotkania/szkolenia/warsztaty 

W roku 2020 kontakt z organizacjami pozarządowymi został ograniczony głównie do 

kontaktu elektronicznego. Odbyło się jedno spotkanie szkoleniowo-informacyjne on-line, 

które dotyczyło przygotowania organizacji do składaniu wniosków na realizację zadań 

publicznych 

Dodatkowo prowadzone były na bieżąco konsultacje z organizacjami pozarządowymi, 

których celem było wsparcie organizacji w problemach wynikających z realizacji działań czy 

prowadzenia stowarzyszenia/fundacji. 

 

5. Strony Internetowe/ media społecznościowe 

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.  

Funkcjonuje również kilka stron w mediach społecznościowych tj. DGL NEWS, DGL 

Razem, Gmina Miejska Głogów, na których również zamieszczane są najważniejsze działania 

realizowane przez głogowskie organizacje pozarządowe. 

 

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 należy: 

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,  

http://www.glogow.pl/


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,  

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 

W 2020 roku Pełnomocnik koordynowała procedury otwartych konkursów ofert w tym: 

ogłoszenie konkursów, powołanie Komisji konkursowych oraz ocena wniosków; 

organizowała posiedzenia Rady Pożytku, Rady Seniorów oraz spotkania z przedstawicielami 



organizacji pozarządowych w formie on-line; przeprowadziła proces naboru nowych 

członków na III kadencję Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; pomagała 

organizacjom pozarządowym w sytuacjach, gdy była potrzeba zmian w realizacji zadań 

publicznych, w szczególności tych wywołanych pandemią.   



Współpraca finansowa 

Różnice planowanych kwot w stosunku do wydatkowanych wynikają stąd iż część umów 

z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych nie zostało zawartych 

z powodu pandemii, a w niektórych przypadkach niewykorzystane środki finansowe zostały 

zwrócone. 

 

I. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 

1. Otwarte konkursy ofert  

 Ogólna planowana kwota na realizację zadań to 1.037.500,00 złotych z czego 

wydatkowano 1.013.113,50  złotych. 

 Rodzaje zadań: 

Zad.1 Integracja i aktywizacja osób starszych 

Zad.2 Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 

 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wydatkowana 

Fundacja Lokalnych 

Inicjatyw Społecznych 

Integracja i aktywizacja 

głogowskich seniorów 

9.000,00 zł 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie a jutro? 

Prowadzenie Klubu Seniora 

„Dom nad strumykiem” w 

formie projektów 

aktywizujących. Rehabilitacja w 

Chrobrym Głogów S.A 

34.692,09 zł 

 

Głogowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Aktywni bez względu na wiek 42.000,00 zł 

 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Akademia aktywizacji seniorów 

i osób niepełnosprawnych 

 

41.000,00 zł 

Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów byłych 

pracowników KGHM PM 

S.A. 

Przepis na zdrowie 43.900,00 zł 

 

Parafia Rzymsko – Katolicka 

p.w. Św. Mikołaja w Głogowie 

Klub Seniora 3.000,00 zł 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Pomoc i integracja dla członków 

PZERiI 

36.000,00 zł 

 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewieniu Kultury Fizycznej 

„Goliat” 

Po zdrowie 50+ 8.000,00 zł 

Fundacja „Paliwo 

Artystyczne” 

Sztuka zdrowia 2020 – warsztaty 

dla seniorów Związku 

4.000,00 zł 



Nauczycielstwa Polskiego w 

Głogowie 

Polski Związek Niewidomych Spartakiada rehabilitacyjno-

szkoleniowa – Sport 

rehabilitacją niewidomego 

 

9.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Głogowie 

Ośrodek Wsparcia Rodzin – 

Otwórzmy przed nimi życie – 

integracja z okazji jubileuszu -40 

lecia PSONI i 25-lecia WTZ 

Arka 

20.000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Osób z Autyzmem 

„Niebieska Przystań” 

Po prostu być 23.000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci  i Młodzieży z 

Porażeniem Mózgowym i 

Zespołem Downa „Dajmy 

Dzieciom Nadzieję” 

Nowoczesna rehabilitacja – 

inwestycją w rozwój i przyszłość 

dzieci 

23.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

Rejonowy w Głogowie 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, chorych na 

cukrzycę, członków PSD oraz 

mieszkańców Głogowa i 

powiatu, wpływające na 

poprawę zdrowia fizycznego i 

psychicznego poprzez edukację, 

integrację, profilaktykę i 

aktywizację 

32.500,00 zł 

 

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane 

Działania aktywizujące, 

edukacyjne i rehabilitacja 

chorych na stwardnienie 

rozsiane 

45.000,00 zł 

 

Stowarzyszenie Klub Kibiców 

Niepełnosprawnych 

Działalność Stowarzyszenia 

Klubu Kibiców 

Niepełnosprawnych Chrobry 

Głogów 

17.000,00 zł 

 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Agata” 

Rehabilitacja 12.600,00 zł 

 

 

Zad.3 Wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych oraz w trudnej 

sytuacji życiowej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wydatkowana 

Parafia p.w. NMP Królowej 

Polski 

Prowadzenie Kuchni Św. Brata 

Alberta 

 

30.000,00 zł 



Caritas Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej 

Spiżarnia Caritas w Głogowie 60.000,00 zł 

 

  

Zad.4 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka 

 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wydatkowana 

ZHP Chorągiew Dolnośląska 

– Hufiec Głogów 

Nasza misja to wychowanie i 

rozwój 

12.000,00 zł 

Stowarzyszenie Pomocy 

Psychologicznej „EGO” 

Aktywność – nowe możliwości 3.000,00 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Poradnictwo ABC 5.000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Usamodzielniania 

„Dom w Głogowie” 

Poznaj swoje prawa – bezpłatne 
poradnictwo obywatelskie oraz 
psychologiczne na rzecz rodziny 

3.000,00 zł 

 

Zad.5 Zadania realizowane w ramach umów wieloletnich: 

 

a) Prowadzenie mieszkań integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

przy ulicy Rudnowskiej 54a (zadanie na lata 2020-2024) – 300.000 zł (kwota na 5 lat) 

b) Prowadzenie mieszkań integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

przy ulicy Okrężnej 21 (zadanie na lata 2020-2024) – 465.000,00 zł (kwota na 5 lat)  

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wydatkowana 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Usamodzielnienia 

„Dom w Głogowie” 

Nasz wymarzony DOM 93.000,00 zł  

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną koło w Głogowie 

Mieszkania integracyjne szansą 

na samodzielne życie 

60.000,00 zł  

 

c) Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Perseusza 13 w Głogowie (zadanie 

na lata 2019-2023) – 1.500.000,00 zł (kwota na 5 lat) 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wydatkowana 

Stowarzyszenie dla Dzieci i 

Młodzieży SZANSA 

Centrum Pomocy Dzieciom 300.000,00 zł  

 

 



Zad. 6 Zadania dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych 

 

a) 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 Całość zadania  Dofinansowanie  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i 

Usamodzielniania „Dom 

w Głogowie” 

Razem na Okrężnej 25.021,41 zł 9.340,49 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęły 34 oferty  

 Podpisano 27 umów na realizację zadań publicznych 

 

2. Oferty pozakonkursowe 

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

wpłynęły 4 oferty, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wydatkowana 

Fundacja „Owoc Głogu” „Maseczki ochronne dla 

głogowian” 

10.000,00 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Akcja stop nowotworom u 

głogowskiej młodzieży 

10.000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną koło w Głogowie 

Centrum Doradztwa 

Zawodowego i Wspierania 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Centrum Dzwon 

7.000,00 zł 

Fundacja Na Rzecz Rodziny i 

Rewitalizacji Polskiej Wsi 

Hortiterapia dla Seniora 1.400,00 zł 

 

3. Otwarte konkursy ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 

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

wydatkowano 65.000,00 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 5.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęły 3 oferty 

 Podpisano 3 umowy na realizację zadań publicznych 

 

II. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Kultury i Sportu 

 

1. Otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 295.000,00 złotych z czego 

wydatkowano  150.118,02 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 

wydatkowana 

Stowarzyszenie Głogowska 

Edukacja Kresowa 

Literacka podróż przez Kresy 7.000,00 zł 

ZHP Chorągiew Dolnośląska – 

Hufiec Głogów ( w jednej ofercie 3 

zadania) 

„75-lecie harcerstwa na 

Ziemiach Głogowskich” 

„5 Dolnośląski Festiwal Kultury 

Harcerskiej – Parasol 2020” 

„Zlot Twierdza Głogów 2020” 

22.000,00 zł 

Fundacja Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych 

OpenLab – otwarte pracownie 

twórcze 2020 

23.380,01 zł 

Stowarzyszenie „Chór Gospel – 

Space of Grace” 

IX Warsztaty Gospel dla 

młodzieży i dorosłych/ V 

Warsztaty Gospel Kids 

7.000,00 zł 

Stowarzyszenie Centrum Działań 

Alternatywnych „Bastion Głogów” 

Głogowska Kuźnia Gier 2020 

 

5.000,00 zł 

 

 



Zad.2 Wspieranie organizowanych na terenie naszego miasta wydarzeń kulturalnych 

o randze ogólnopolskiej, regionalnej i miejskiej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Porażeniem 

Mózgowym i Zespołem Downa 

„Dajmy Dzieciom Nadzieję” 

XVII Regionalny Przegląd 

Piosenki Osób 

Niepełnosprawnych oraz festyn 

integracyjny 

6.738,88 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

Literackie 

XXVI Głogowskie Konfrontacje 

Literackie 

15.000,00 zł 

Miedziowe Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości 

GłogoWianki 2020 – łączymy 

pokolenia 

9.086,96 zł 

Stowarzyszenie „Chór Gospel – 

Space of Grace” 

Projekt II Etapowy 

I Etap – III Koncert Kolędowy 

Chóru Gospel Space of Grace – 

Kolędnicy 2020 organizowany 

na terenie Głogowa 

II Etap – Koncert Jubileuszowy 

Chóru Gospel „Space of Grace” 

11.000,00 zł 

 

 

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

dziedzictwa kulturowego Głogowa i Ziemi Głogowskiej 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej Głogowski regionalizm – 

popularyzacja wiedzy o mieście 

i regionie 

20.000,00 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 

wydatkowana 

Miedziowe Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości 

Zimowa DzikoSztuka – 

terenowe warsztaty artystyczne 
4.437,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Porażeniem 

Mózgowym i Zespołem Downa 

„Dajmy Dzieciom Nadzieję” 

Poznajemy dziedzictwo 

kulturowe regionu 
3.700,00 zł 

Fundacja Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych 

Ferie w Otwartych Pracowniach 

Twórczych 
6.416,78 zł 



 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęły 23 oferty 

 Podpisano 14 umów na realizację zadań publicznych 

 

2. 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 wpłynęły 

2 ofert, wszystkie rozpatrzone pozytywnie. 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Usamodzielnienia 

DOM w Głogowie 

Poznawanie Kompleksu Riese 3.358,39 zł 

Głogowskie Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” 

Wakacje z kulturą 6.000,00 zł 

 

3. Otwarte konkursy ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

 Ogólna planowana kwota na realizację zadania to 8.560.000,00 złotych, z czego 

wydatkowano 8.526.900,64 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 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka nożna 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

Chrobry Głogów Piłka nożna 4.000.000,00zł 

 

Zad.2 Rozwój sportu w 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka ręczna 

 

 



Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

KS SPR Chrobry Rozwój sportu w 2020 w 

dyscyplinie piłka ręczna 

2.650.000,00 zł 

 

Zad.3 Rozwój sportu w 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w dyscyplinie: 

piłka siatkowa mężczyzn 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

SPS Chrobry Głogów Piłka siatkowa 429.999,41 zł 

 

Zad.4 Rozwój sportu w 2020 roku dla klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Miejskiej Głogów”  

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Legion”  

 

 „Kick-Boxing”- 115.000,00 

Towarzystwo Cyklistów 

Chrobry Głogów  

„Kolarstwo Szosowe”  149.999,20 zł 

Miejski Szkolny Związek 

Sportowy  

„Zajęcia z wychowania 

Fizycznego dla uczniów szkół” 

169.986,96 zł 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Basket Chrobry”  

„Koszykówka” 80.000,00 zł 

Międzyszkolny Klub sportowy 

Piast Głogów, Sekcja pływanie  

„Pływanie Dzieci i Młodzieży” 65.000,00 zł 

Międzywojewódzki Klub Karate 

Kyokushin   

„Karate Kyokushin” 80.000,00 zł 

Centrum Sportowe „Głogowski 

Triathlon”  

„Triathlon, Duathlon, Aquathlon” 80.000,00 zł 

Głogowskie Towarzystwo 

Tenisowe 

„Tenis ziemny” 80.000,00 zł 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

Piast Głogów, Sekcja 

„Lekkoatletyka Dzieci i 

Młodzieży” 

70.000,00 zł 



Lekkoatletyka  

Międzyszkolny Klub Sportowy 

Piast Głogów  

„Piłka siatkowa Dziewcząt” 45.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Odra”  

„Halowa Piłka Nożna” 99.986,94zł. 

Automobilklub Głogów  „Motocross” 70.000,00 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” 

„Koszykówka dla dzieci i 

młodzieży”  

20.000,00 zł 

UKS VOLLEY Głogów  piłka siatkowa dziewcząt 39.999,003 zł 

TKKF Goliat Głogów Zajęcia sportowe wspomagające 

korektę wad postawy i 

zapobiegania otyłości wśród dzieci 

i młodzieży pn.”Zachować 

równowagę” 

20.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

BOKS  

Boks 10.000,00 zł 

Stowarzyszenie Integracyjne 

Klub Sportowy Osób 

Niepełnosprawnych IKSON 

Bocci 10.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęło 25 ofert  

 Podpisano 23 umowy na realizację zadań publicznych 

 

 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 

wydatkowana 

CHROBRY Głogów S.A. Trener Osiedlowy 111.729,10 zł 

 

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

w roku 2020. 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie Brydża 

Sportowego Ziemi Głogowskiej 

Brydż Sportowy 3.000,00 zł 

Klub Sportowy Street Workout 

Głogów 

Street Lifting Championship 4.800,00 zł 

Stowarzyszenie Głogowska 

Edukacja Kresowa 

Imprezy masowe o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym, 

edukacyjnym i integracyjnym 

4.500,00 zł 

Miedziowe Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości –  

Głogowianki aktywnie – jak 

wplatać aktywność fizyczną w 

codzienne życie 

4.500,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Siatkówki Amator 

SMS Amator Głogów 4.000,00 zł 

MKS Piast w  

Głogowie 

 

Finał „V Grand Prox Głogowa w 

mini siatkówce dziewcząt” 

4.400,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadania wpłynęło 8 ofert 

 Podpisano 7 umów na realizację zadania publicznego 

4. Oferty pozakonkursowe 

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

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły 4 oferty, 

wszystkie rozpatrzone pozytywnie. 

 

Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota 

wydatkowana 

Automobilklub Głogów Międzynarodowe Mistrzostwa 

Polski w Motocrossie 

10.000,00 zł 

Stowarzyszenie na rzecz 

Integracji i Usamodzielnienia 

Dom w Głogowie  

Ferie na sportowo – zima na 

nartach 

5.000,00 zł 

TC Chrobry Wsparcie procesu szkoleniowego 

zawodników 

10.000,00 zł 

Głogowskie Towarzystwo 

Tenisowe 

Szukamy nowych talentów w 

tenisie ziemnym 

5.000,00 zł 



 

III. Współpraca w obszarach objętych działaniem Działu Edukacji 
 

1. Otwarte konkursy ofert w zakresie  edukacyjnej opieki wychowawczej 

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

70.000,00 zł 

 

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 2020 

65.000,00 zł 

Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej – Okręg 

Dolnośląski 

Harcerski wypoczynek dzieci i 

młodzieży 2020 

5.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęły 3 oferty 

 Podpisano 2 umowy na realizację zadań publicznych 

 

2. Otwarte konkursy ofert w zakresie  edukacji ekologicznej 

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

34.875,00  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 

Program Edukacji Ekologicznej 34.875,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęła 1 oferta,  rozpatrzona pozytywnie 

 

 



IV. Współpraca w obszarach objętych działaniem Biura Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obywatelskich 

 

1. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 

2020 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 60.000,00 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 60.000,00 zł 

 

 Na wyżej wymienione zadanie wpłynęła 1 oferta,  rozpatrzona pozytywnie 

 

Dodatkowe działania 

 

Podczas trwania pandemii COVID-19 Gmina Miejska Głogów prowadziła szereg działań 

wspierających mieszkańców w tym trudnym czasie. Organizacje pozarządowe również 

zaangażowały się w te działania a ich pomoc okazała się bezcenna.  

a) akcja „Ciepły posiłek dla seniora” 

Przez 4 miesiące trzy razy w tygodniu wolontariusze dostarczali ciepłą zupę oraz paczkę 

żywnościową dla najbardziej potrzebujących seniorów. Panie pracujące w Kuchni Brata 

Alberta przy Kościele NMP w Głogowie wydały około 3 tysięcy ciepłych posiłków. Z tej 

formy pomocy skorzystało blisko 60 seniorów. 

b) paczki świąteczne 

W okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych dostarczyliśmy około 150 paczek 

żywnościowych dla seniorów, osób samotnych- tych najbardziej potrzebujących. 

d) zakupy w czasie lockdownu 



Podczas całkowitego lockdownu głogowscy harcerze wspierali mieszkańców robiąc i 

dostarczając im najpotrzebniejsze zakupy między innymi żywność czy leki. Akcja była 

koordynowana przez pracowników Urzędu Miejskiego, do którego zgłaszali się mieszkańcy 

w potrzebie. Harcerze pod swoja opieką mieli około 30 osób. 

e) maseczki dla głogowian 

W pierwszych tygodniach pandemii kiedy zaczął obowiązywać przepis zakrywania twarzy, 

Gmina zakupiła tysiące maseczek, które rozdawała mieszkańcom w szczególności osobom 

starszym, z grup ryzyka oraz potrzebującym. Do akcji przyłączyła się również organizacja, 

która na ten cel uszyła 5 tysięcy maseczek. 

f) wsparcie psychologiczne dla rodzin 

Pandemia spowodowała, że sporo osób było zamkniętych w domach przez dłuższy czas. 

Dzieci i młodzież, która uczyła się zdalnie została odcięta od kontaktu z rówieśnikami. Te 

trudne sytuacje doprowadziły do powstania lub nasilenia konfliktów domowych, zachorowań 

na depresje czy prób samobójczych, również wśród młodych mieszkańców Głogowa. 

Instytucje i organizacje pozarządowe zwiększyły swoje usługi psychologiczne, 

psychiatryczne jak również uruchomione zostały specjalne numery telefonów tak by każdy 

potrzebujący mógł z takiego wsparcia skorzystać. Dodatkowo została przygotowana 

kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży. Specjalne plansze z informacjami o miejscach, 

gdzie młodzi mieszkańcy mogliby skorzystać z pomocy były pokazywane między innymi 

podczas zajęć z wychowawcą. 

W w/w działania zaangażowały się organizację pozarządowe tj. 

- Klub Kibiców Niepełnosprawnych „Chrobry” Głogów 

- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom” W Głogowie 

- Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 

- Kościół Baptystów 

- OSP ORW 

- OSP Smardzów 

- GNR Głogów Night Racing 

- Kościół pw. NMP w Głogowie 

- Związek Harcerstwa Polskiego 

- Fundacja „Owoc Głogu” 

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA 

- Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 

- Centrum Ewangelii 


