Br.520.2.2012.BG
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna
z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do dnia 30 kwietnia kaŜdego
roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
poprzedni.
Program współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
został przyjęty Uchwałą Nr XLII/380/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010 r.
Podstawową formą współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi jest
zlecanie w drodze otwartych konkursów ofert realizację zadań publicznych.
W ramach współpracy finansowej zgodnie z ustaloną w Programie priorytetową listą
zadań do realizacji, Gmina Brenna ogłosiła w 2011 roku 4 otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki obejmowały następujące działania:
- organizowanie imprez kulturalnych, w tym równieŜ z udziałem miejscowych zespołów
regionalnych kultywujących miejscową tradycję,
- organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i
tradycji,
- wspieranie działań w zakresie propagowania wiedzy o Ŝyciu i twórczości Zofii Kossak,
popularyzowaniu jej wizerunku,
- organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
- prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
- dofinansowanie działań z zakresu organizowania zajęć z rękodzielnictwa.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 30.000,00 zł

1

Do konkursu zostało złoŜonych osiem wniosków, wartość wnioskowanych dotacji wyniosła
47.400,00 zł.
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Wartość
zadania

1.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Raubczycy”
w
Górkach
Wielkich
Stowarzyszenie
„Wszechnica”
Cieszyn

Nasze dzieci poznają miejscowy
folklor poprzez taniec i śpiew

6.000 zł

Wnioskowa
na
kwota
dotacji
5.400,-zł

Wydanie publikacji ksiąŜkowej i
przeprowadzenie prelekcji pod
tytułem
„martyrologium
mieszkańców
śląska
Cieszyńskiego.
Słownik
biograficzny.”
Artystyczne lato u Kossaków 2011

13.260 zł

1.020,- zł

101.850 zł

13.000,-

„Będziemy mieć dziecięcą kapelę”

8.000 zł

7.200,-zł

„Maluchy teŜ potrafią”

4.000 zł

3.600,- zł

II Dni Walentego Krząszcza

2.200 zł

1.980,- zł

Świetlana postać – Z. Kossak

5.145 zł

4.400,-

Prowadzenie
MłodzieŜowej
Orkiestry Dętej przy OSP Górki
Wielkie

12.000 zł

10.800,- zł

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Fundacja im. Zofii Kossak
Górki Wielkie
Macierz
Ziemi
Cieszyńskiej
Towarzystwo
Miłośników
Regionu Zarząd Główny Cieszyn
Macierz
Ziemi
Cieszyńskiej
Towarzystwo
Miłośników
Regionu Zarząd Główny Cieszyn
Macierz Ziemi Cieszyńskiej,
Towarzystwo
Miłośników
Regionu Zarząd Główny Cieszyn
Towarzystwo im. Zofii Kossak
Zarząd Główny Górki Wielkie
OSP Górki Wielkie

Wykaz udzielonych dotacji, nazwa zadania oraz kwota przekazanych środków:
1. Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwo Miłośników Regionu w Górkach
Wielkich na zadanie pn. „II Dni Walentego Krząszcza”. Dotacja udzielona w kwocie
980,00 zł rozliczona w całości.
2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Raubczycy” w Górkach Wielkich na zadanie
pn. „Nasze dzieci poznają miejscowy folklor poprzez taniec i śpiew”. Dotacja
udzielona w kwocie 5.220,00 zł. Dotacja w trakcie rozliczania.
3. Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Artystyczne lato u
Kossaków 2011”. Dotacja udzielona w kwocie 13.000,00 zł. Rozliczono kwotę
5.014,00 zł. Zwrócono do budŜetu gminy kwotę 7.986,00 zł.
4. Towarzystwo im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Świetlana
postać – Zofia Kossak”. Dotacja udzielona w kwocie 800,00 zł rozliczona w całości.
5. OSP Górki Wielkie na prowadzenie MłodzieŜowej Orkiestry Dętej przy OSP.
Dotacja udzielona w kwocie 10.000,00 zł. Rozliczono kwotę 9.807,00 zł. Zwrócono
do budŜetu gminy kwotę 194,00 zł.
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II. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na
wspieraniu zadań publicznych w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy w róŜnych
dyscyplinach

sportowych,

umoŜliwiających

powszechny dostęp

i

uczestnictwo

w

róŜnorodnych formach aktywności fizycznej, organizowanie zajęć treningowych i szkoleń
sportowych dla dzieci i młodzieŜy w celu upowszechnienia rozwoju fizycznego i zdrowego
trybu Ŝycia, organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy
z terenu gminy Brenna o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.
Do konkursu zostały złoŜone dwa wnioski, wartość wnioskowanych dotacji wyniosła
37.000,00 zł.
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie
Beskidzka
Organizacja Turystyczna Brenna
ul. Wyzwolenia 71
Ludowy Klub Sportowy „Beskid”
w Brennej ul. Wyzwolenia 71

Narciarska Brenna

2.

Udział w rozgrywkach piłki
noŜnej o mistrzostwo grupy A
–Trampkarze
i
Juniorzy
Runda: wiosna – jesień

Wartość
zadania
15.000 zł

Wnioskowana
kwota dotacji
10.000,-

106.700 zł

27.000,-

Wykaz udzielonych dotacji, nazwa zadania oraz kwota przekazanych środków:
1. Beskidzka Organizacja Turystyczna na zadanie pn. „Narciarska Brenna”. Dotacja
udzielona w kwocie 10.000,00 zł rozliczona w całości.
III. Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom i
patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy, polegających
na:
- organizacji i prowadzeniu świetlic środowiskowych,
- organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
- organizacji i realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieŜy promujących
zdrowy tryb Ŝycia wolny od uzaleŜnień poprzez sport i rekreację,
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 20.000,00 zł
Do konkursu zostały złoŜone trzy wnioski, wartość wnioskowanych dotacji wyniosła
29.240,00 zł.
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Uczniowski Klub Sportowy Brenna
– Górki
Ludowy Klub Sportowy „Beskid”
w Brennej

Sportowo
–
rekreacyjny
wakacyjny obóz dochodzeniowy
IX GRAND PRIX Gminy
Brenna w Tenisie Stołowym pod
patronatem Wójta Gminy
Prowadzenie
świetlicy

2.

3.

Parafia Ewangelicko – Augsburska

Wartość
zadania
6.580 zł

Wnioskowana
kwota dotacji
5.000,-

12.540 zł

10.040,-

16.900 zł

14.200,-
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Brenna-Górki

środowiskowej

Wykaz udzielonych dotacji, nazwa zadania oraz kwota przekazanych środków:
1. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Brennej na prowadzenie świetlicy
środowiskowej. Dotacja udzielona w kwocie 14.200,00 zł rozliczona w całości.
2. Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki na sportowo – rekreacyjny wakacyjny
obóz dochodzeniowy. Dotacja udzielona w kwocie 5.000,00 zł rozliczona w całości.
IV. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmowały następujące działania:
1. Kompleksową pomoc osobom bezdomnym, w tym schronienie, Ŝywienie, terapię i
pomoc socjalną, kompleksową pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej,
samotnym

matkom,

dzieciom

będącym

świadkami

przemocy,

osobom

doświadczającym zaburzeń zespołu stresu pourazowego, kompleksową pomoc
psychologiczną dla wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują poprzez tworzenie
grup wsparcia i grup terapeutycznych, kompleksową pomoc prawną dla osób, które
nie są w stanie korzystać z komercyjnej oferty kancelarii prawnych.
Do konkursu został złoŜony jeden wniosek. Zlecenie zadania do realizacji nastąpiło w formie
powierzenia wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 16.000,00 zł dla Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie.
2. Zorganizowanie i wydawanie Ŝywności mieszkańcom Gminy Brenna.
Do konkursu został złoŜony jeden wniosek. Zlecenie zadania do realizacji nastąpiło w formie
powierzenia wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 2.000,00 zł dla stowarzyszenia - Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Brennej.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono ogółem kwotę 18.000,00 zł.
W sumie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Gmina Brenna
przeznaczyła w 2011 roku kwotę 78.000,00 zł z czego zawarto umowy na kwotę 77.200,00 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze
zm.) oraz uchwały Nr XLII/381/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 253, poz. 3915) w
wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu podpisano umowę z:
1. Uczniowskim Klubem Sportowym Brenna-Górki na zadanie pn. „Szkolenia
sportowe, doskonalenie umiejętności sportowych oraz udział w zawodach sportowych
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dzieci i młodzieŜy z gminy Brenna”. Dotacja udzielona w kwocie 27.900,00 zł
rozliczona w całości.
2. Ludowym Klubem Sportowym „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „Klub
Sportowy Spójnia Górki Wielkie oknem na zdrowe Ŝycie mieszkańców gminy
Brenna”. Dotacja udzielona w kwocie 40,000,00 zł. Rozliczono kwotę 38.754,14 zł.
Zwrócono do budŜetu gminy kwotę 1.264,97 zł.
W 2011 roku Gmina Brenna w partnerstwie z Fundacją im. Zofii Kossak realizowała
następujące projekty:
1. Projekt pn. "Mój Pierwszy WitraŜ", dofinansowany w wysokości 49.840,00 PLN w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich.
2. Projekt pn. "Wakacyjny Uniwersytet Artystyczny", dofinansowany w wysokości
49.980,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
3. Projekt pn. "Szkółka dziennikarska Kacperek", dofinansowany w wysokości
49.975,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmowała następujące działania:
- udostępnianie pomieszczeń na spotkania i szkolenia,
- pomoc w organizacji spotkań i szkoleń,
- informowanie o moŜliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność
statutową z innych źródeł,
- umoŜliwianie zamieszczania informacji na stronie internetowej gminy Brenna,
- promowanie działalności organizacji,
- umoŜliwianie nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami.
- współorganizacja imprez w ramach działalności jednostek organizacyjnych Gminy Brenna.
Realizacja Programu Współpracy w 2011 roku finansowana była ze środków własnych
budŜetu Gminy.

Brenna, dnia 27 kwietnia 2012 r.
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