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nazwa Departamentu
.....................................

data wpływu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia Podmiotów Programu współpracy Samorządu
Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2022 rok w zakresie wkładów własnych w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych

podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nazwa konkursu

OPOWIEM CI BAJKĘ...czyli opowieści znad Górnej Prosny
nazwa zadania

Oferent Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"

Suma kontrolna dd58 8983 a3e1 2a43 d654 d5cd 586e 74c0

Oferta

Korekta oferty

Aktualizacja oferty

Aneks oferty

Sprawozdanie X

Korekta sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np.: „Częściowe* / Końcowe *”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową.
Przykład: „Częściowe* / Końcowe *.

Rodzaj sprawozdania Częściowe* / Końcowe*

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie 2022-08-08 - 2022-10-31

Tytuł zadania publicznego OPOWIEM CI BAJKĘ...czyli opowieści znad Górnej Prosny

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)

Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"
Sternalice 81 , 46-333 Sternalice
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000311855

Data zawarcia umowy 2022-08-08
Numer umowy,
o ile został
nadany

BDO.614.17.6.2022

Generator eNGO Suma kontrolna: 79d5 d510 c615 1ac9 6417 d13b 4f72 45e5 

Generator eNGO
Wydruk: 2019.3.01

Strona: 2 z 8



Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania  (należy
opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w
jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

ad. 1. Co będzie bezpośrednim efektem (materialne "produkty" lub "usługi" zrealizowane na rzecz
uczestników zadania) realizacji oferty?
Najważniejszym i najbardziej namacalnym efektem operacji było włączenie dzieci w aktywność społeczną. Drugim z
ważnych efektów było wzmocnienie tożsamości z miejscem, w którym żyją. Poznając opowieści/legendy o naszym
przekazywane w naszym rejonie pozwoliły trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy już odeszli. Legendy
przechowują historię, tradycję, życiową mądrość i wartości, a także stoją na straży tożsamości. Dla młodych ludzi to
krok ku włączaniu się życie społeczne a w przyszłości do podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu.
Uczestnicząc w realizacji projektu i mając wpływ na jej efekty zachęciło to do późniejszej działalności służącej całej
społeczności lokalnej. Poprawiła się jakość życia mieszkańców, zacieśniły się więzi rodzinne poprzez wspólne
czytanie i granie. Konkurs natomiast rozbudził i rozwinął wrażliwość estetyczną oraz zdolności i umiejętności
artystyczne dzieci. Mierzalnym efektem, który został osiągnięty po realizacji operacji było wydanie 3000 egz publikacji,
3000 egz gry memory oraz przekazania wiedzy na temat legend i opowieści obszaru LGD „Górna Prosna” dzieciom.
Miało to również wpływ na promocję obszaru LGD oraz rozwój obszarów wiejskich gdyż publikacja trafiła do
szerokiego grona odbiorców nie tylko z obszaru LGD. Publikacja również utrwaliła zapomniane już, a czasem
pamiętane tylko przez starszych mieszkańców, legendy i opowieści. Gra natomiast upowszechniła i zaktywizowała do
wspólnego spędzania czasu, a także zainspirowała plastycznie i poszerzyła horyzonty twórcze.

ad. 2. Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
Z dyskusji prowadzonych przez członków LGD podczas formalnych i nieformalnych spotkań wskazano na istnienie
dość powszechnego w naszym regionie problemu z którym borykają się mieszkańcy z terenu LGD „Górna Prosna” to
coraz mniejsza aktywność społeczna oraz mało form wspierających włączenie społeczne. Aktywizacja mieszkańców
wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest bardzo ważnym aspektem życia
społecznego. Jednakże z roku na rok widać jak maleje. Grupą bardzo nisko zaangażowaną w działania społeczne są
dzieci i młodzież. Na terenach wiejskich dzieci nie mają tak wielu możliwości korzystania z różnych form aktywności
społecznej. Świetlice wiejskie, ośrodki kultury organizują zajęcia, które pozwalają dzieciom na alternatywne formy
spędzania wolnego czasu oraz pozalekcyjne spotkanie się z rówieśnikami. Daleko jednak im do zajęć organizowanych
w większych miastach. W obecnych czasach poprzez trwającą od kilkunastu miesięcy pandemię COVID relacje
międzyludzkie uległy znacznemu pogorszeniu, ludzie zamknęli się na świat i codzienność. LGD jako duża organizacja
zrzeszająca cztery gminy (2 wiejskie i 2 miejsko-wiejskie) ma szansę przyczynić się do aktywizacji i promocji szeroko
pojętego rozwoju obszarów wiejskich.
Ze względu na specyfikę realizacji programów dotacyjnych rzadko włączane są małe wsie i miejscowości. Z rozmów
poświęconych temu tematowi, zarówno w naszej LGD, jak w trakcie spotkań z innymi grupami z terenu województwa
opolskiego wynika, że aby skutecznie oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich potrzebny jest projekt społeczny,
który pozwoli włączyć najmłodszych mieszkańców w działania społeczne, a także uatrakcyjni im życie w
społecznościach, w których żyją. Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom zdecydowaliśmy się na
realizację projektu polegającego na przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna” polegającego wykonaniu prac plastycznych przedstawiającej miejsca,
postacie i inne, związane z terenem LGD „Górna Prosna” a w szczególności prace inspirowane legendami,
wyjątkowymi miejscami, rzeką Prosną wraz z młynami stojącymi nieopodal niej, zabytkami i przyrodą. Po zakończeniu
konkursu  wydano publikację wraz z grą memory zawierającą prace laureatów konkursu, a także bajki dla dzieci pt.
Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny. Działania takie pozwoliły na dotarcie do młodszej grupy
społeczeństwa lokalnego i zachęciły ją do dalszego włączania się w działania służące rozwojowi obszarów wiejskich
LGD „Górna Prosna”. Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do działania w sferze społecznej chcieliśmy dać im możliwość
współdziałania, współtworzenia produktu promującego nasz obszar a tym samym rozwijającego obszary wiejskie.
Dbanie o potencjał kulturowy miejsca w którym mieszkamy dajemy możliwość wzbudzenia większej więzi z
otoczeniem a co za tym idzie pozostania w nim w dorosłym życiu.

ad. 3. Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych
działaniach organizacji? - trwałość rezultatów zadania)
Przewidujemy w dalszych działaniach naszej organizacji wykorzystać osiągnięte w trakcie realizacji zadania rezultaty.
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Publikacja pozwoli nam poznać wielu ciekawych ludzi, którzy stają się inspiracją do kolejnych realizowanych przez nas
działań. To bardzo trwały i namacalny efekt, którego pokłosiem jest chociażby ta publikacja. Operacja ma wpływ na
rozwój obszarów wiejskich. Konkurs plastyczny to świetna forma pobudzenia aktywności u dzieci. Dodatkowe zajęcie
pozwoliło im na rozwijanie zainteresowań i dało motywację do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Zachęciło do
czytania, które coraz częściej przegrywa z telefonem czy telewizorem. Dzieci czytając opowieści o swoim rejonie
poczują więź ze swoimi miejscowości co się może w przyszłości przyczyni do tego, że zostaną oni na wsi i będą
stanowili młody, aktywny potencjał społeczny. Publikacja również utrwaliła zapomniane już, a czasem pamiętane tylko
przez starszych mieszkańców, legendy i opowieści. Gra natomiast upowszechniła i zaktywizowała do wspólnego
spędzania czasu, a także zainspirowała plastycznie i poszerzyła horyzonty twórcze.
ad. dodatkowe informacje
n/d

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych
działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa
w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie

rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to
wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Wydanie 3000 egz. publikacji pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny oraz 3000 egz. Gry
„memory” pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny – jako spójnego kompletu.
Po zakończeniu konkursu wydanopublikację wraz z grą memory zawierającą prace laureatów konkursu, a także bajki
dla dzieci pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny. Działania takie pozwoliły na dotarcie do
młodszej grupy społeczeństwa lokalnego i zachęciły ją do dalszego włączania się w działania służące rozwojowi
obszarów wiejskich LGD „Górna Prosna”. Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do działania w sferze społecznej chcemy
dać im możliwość współdziałania, współtworzenia produktu promującego nasz obszar a tym samym rozwijającego
obszary wiejskie. Dbanie o potencjał kulturowy miejsca w którym mieszkamy dajemy możliwość wzbudzenia większej
więzi z otoczeniem a co za tym idzie pozostania w nim w dorosłym życiu.
Nagrody na konkurs plastyczny
Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna”
polegającego wykonaniu prac plastycznych przedstawiającej miejsca, postacie i inne, związane z terenem LGD
„Górna Prosna” a w szczególności prace inspirowane legendami, wyjątkowymi miejscami, rzeką Prosną wraz z
młynami stojącymi nieopodal niej, zabytkami i przyrodą. Po zakończeniu konkursu wydano publikację wraz z grą
memory zawierającą prace laureatów konkursu, a także bajki dla dzieci pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad
Górnej Prosny. 
Przygotowanie tekstu do publikacji
Przekazano napisanie 26 bajek na podstawie legend i opowieści z terenu LGD „Górna Prosna”. Z wykonawcą została
podpisana umowa na kwotę 2 600,00 zł brutto. Koszt stanowi wkład pieniężny.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków za rok 2022

Lp. Rodzaj kosztów
Koszty zgodnie 

z umową
(w zł)

Faktycznie poniesione
wydatki

(w zł)

I. Koszty realizacji działań

I.2 Nagrody na konkurs plastyczny

I.2.1 Nagrody na konkurs plastyczny. 2600.00 2599.99

I.3 Przygotowanie tekstu do publikacji

I.3.1 Przygotowanie tekstu do publikacji 2600.00 2600.00
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I.1 Wydanie 3000 egz. publikacji pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny oraz 3000 egz.
Gry „memory” pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny – jako spójnego kompletu.

I.1.1 Opracowanie, druk publikacji (3000 sztuk)
i gry memory (3000 sztuk) 60165.00 51660.00

Suma kosztów realizacji zadania 65365 56859.99

II. Koszty administracyjne

II.1

Uporządkowanie i opracowanie
materiałów do publikacji, udział w komisji
konkursowej, informowanie,
komunikowanie, promocja, wykonywanie
do. zdjęciowej, koordynacja prac jury,
koordynacja całokształtu projektu.

3537.40 3537.00

II.2

Udział 4 osób z ośrodków kultury z terenu
LGD "Górna Prosna" w pracach Komisji
konkursowej, opracowanie wzorów
dyplomów, wykonanie zdjęć prac z
konkursu plastycznego.

3691.20 3691.20

Suma kosztów administracyjnych 7228.6 7228.2

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 72593.6 64088.19
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. Żródło finansowania Koszty zgodnie
z umową

Faktycznie
poniesione

wydatki

1

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem: 2600.00 zł

1.1 Kwota dotacji 2600.00 zł 2600.00 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji 0.00 zł

1.3 Inne przychody 0.00 zł

2

Inne środki finansowe ogółem2):
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

69993.60 zł 54259.65 zł

2.1 Środki finansowe własne 69993.60 zł 54259.65 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego 0.00 zł 0.00 zł

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych2), 3) 
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora
finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki
finansowe):

0.00 zł 0.00 zł

2.4 Pozostałe2) 0.00 zł 0.00 zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 0.00 zł 7228.54 zł

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 0.00 zł 7228.54 zł

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego 4), 5) 0.00 zł 0.00 zł

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego6) 3.58 % 4.06 %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji 7) 2692.06 % 2086.91 %

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji8) 0.00 % 278.02 %
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3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące
ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

brak

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy
wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona
przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

-

Część III. Dodatkowe informacje

braK

Oświadczam(-y), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy/(-ów);
2. wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3. w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

..............................................................................................

..............................................................................................
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.9)

Data ..............................................................

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa
się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z póżźn. zm.), za
poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
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1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
3) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z
funduszy strukturalnych.
4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.
5) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również
zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa
transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
6) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.
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