Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna
z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy
Gminy Brenna przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2010.
Program współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/271/09 Rady Gminy Brenna z dnia 29 października 2009
r.
Podstawową formą współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi jest
zlecanie w drodze otwartych konkursów ofert, realizacji zadań publicznych. W ramach ww.
współpracy zgodnie z ustaloną w Programie listą priorytetową Gmina Brenna zleciła w 2010
roku realizację zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania kultury i sztuki,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŜy,
- przeciwdziałania alkoholizmowi,
- pomocy społecznej.
I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki obejmowały następujące działania:
wspieranie inicjatyw kulturalnych i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych,
muzyki, literatury, teatru i filmu, organizowanie imprez kulturalnych, w tym równieŜ z
udziałem miejscowych zespołów regionalnych, organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji
w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieŜy, organizowanie
konkursów i wystaw dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych o tematyce regionalnej, wspieranie
działań w zakresie propagowania wiedzy o Ŝyciu i twórczości Zofii Kossak, popularyzowanie
wizerunku pisarki wśród dzieci i młodzieŜy, wydawanie niskonakładowych folderów, broszur
o gminie Brenna, organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy, prowadzenie
zespołów regionalnych i orkiestr młodzieŜowych kultywujących tradycje, promowanie
twórczości artystycznej oraz inicjatyw kulturalnych o zasięgu gminnym, dofinansowanie
działań z zakresu organizowania zajęć z rękodzielnictwa, promocja i ochrona dziedzictwa
kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i regionu.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono 25.000,00 zł
Wykaz udzielonych dotacji, rodzaj zadania i kwota rozliczonych środków:
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1) Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwo Miłośników Regionu na zadanie pn. „Dni
Walentego Krząszcza”. Dotacja udzielona w kwocie 1.500,00 zł rozliczona w całości.
2) Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Artystyczne lato u
Kossaków 2010” Dotacja udzielona w kwocie 12.000,00 zł rozliczona w całości.
3) Towarzystwo im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Świetlana postać –
Zofia Kossak – pisarką dla dorosłych i młodzieŜy – propagatorką piękna przyrody – cykl
imprez”. Dotacja udzielona w kwocie 2.500,00 zł rozliczona w całości.
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło Nr 7 w Brennej na
zorganizowanie „Międzynarodowego Dnia Seniora”. Dotacja udzielona w kwocie 2.000,00 zł
rozliczona w całości.
5) Ochotnicza StraŜ PoŜarna Brenna Centrum dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brennej na
zadanie pn. „Koło Gospodyń Wiejskich promuje swoją gminę”. Dotacja udzielona w kwocie
2.600,00 zł rozliczona w całości.
6) Ochotnicza StraŜ PoŜarna Górki Wielkie na prowadzenie MłodzieŜowej Orkiestry Dętej.
Dotacja udzielona w kwocie 4.400,00 zł, rozliczona w całości.

II. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieŜy polegały na wspieraniu zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy
w róŜnych dyscyplinach sportowych, upowszechniania sportu i rekreacji. Realizacja
przedsięwzięć z tego zakresu polegała na

organizowaniu zajęć treningowych i szkoleń

sportowych dla dzieci i młodzieŜy, organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieŜy, umoŜliwianie udziału w rozgrywkach, zawodach i turniejach
sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieŜy zarówno na terenie gminy Brenna, jak i
na terenie całego kraju.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 60.000,00 zł
Wykaz udzielonych dotacji, rodzaj zadania i kwota rozliczonych środków:
1) Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki na szkolenie sportowe i doskonalenie
umiejętności dzieci i młodzieŜy. Dotacja udzielona w kwocie 19.000,00 zł rozliczona w
całości.
2) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brenna na zajęcia treningowe sekcji
koszykówki dziewcząt. Dotacja udzielona w kwocie 15.000,00 zł, rozliczono kwotę
14.752,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji - 248,00 zł.
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3) Ludowy Klub Sportowy „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „Rozwój fizyczny
dzieci i młodzieŜy oraz promocja kultury fizycznej”. Dotacja udzielona w kwocie 26.000,00
zł, rozliczono kwotę 25.708,90 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 291,10 zł.

III. Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy, przybierała następujące formy: organizację
i prowadzenie świetlic środowiskowych z programem opiekuńczo – wychowawczym,
organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych z
Gminy Brenna, organizacja imprez rekreacyjno – kulturalnych integrujących dzieci i
młodzieŜy z osobami niepełnosprawnymi, organizację i realizację działań profilaktycznych
promujących zdrowy tryb Ŝycia wolny od uzaleŜnień poprzez sport.
Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 30.000,00 zł
Wykaz udzielonych dotacji, rodzaj zadania i kwota rozliczonych środków:
1) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich na
organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy w Bańskiej WyŜnej. Dotacja udzielona
w kwocie 3.000,00 zł rozliczona w całości.
2) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brennej na zadanie pn.
„Wakacje z Bogiem-wyjazd dzieci w czasie wakacji letnich”. Dotacja udzielona w kwocie
4.000,00 zł rozliczona w całości.
3) Parafia Ewangelicko – Augsburska w Brennej na prowadzenie całorocznej świetlicy
środowiskowej. Dotacja udzielona w kwocie 10.700,00 zł rozliczona w całości.
4) Ludowy Klub Sportowy „Spójnia” Górki Wielkie na zorganizowanie obozu sportowo –
rekreacyjnego dla dzieci i młodzieŜy. Dotacja udzielona w kwocie 7.900,00 zł rozliczona w
całości.

IV. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmowały kompleksową pomoc osobom
bezdomnym, w tym schronienie, Ŝywienie, terapię i pomoc socjalną, kompleksową pomoc
osobom doświadczającym przemocy domowej, samotnym matkom, dzieciom będącym
świadkami przemocy, kompleksową pomoc psychologiczną dla wszystkich, którzy takiej
pomocy potrzebują, kompleksową pomoc prawną dla osób potrzebujących a takŜe
zorganizowanie i wydawanie Ŝywności mieszkańcom Gminy Brenna.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 18.000,00 zł
Wykaz udzielonych dotacji, rodzaj zadania i kwota rozliczonych środków:
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1) Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie na kompleksową pomoc
osobom bezdomnym (schronienie, Ŝywienie, terapia, pomoc socjalna), 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 (grupy
wsparcia, grupy terapeutyczne), kompleksową pomoc prawną dla osób, które nie są w stanie
korzystać z komercyjnej oferty kancelarii prawnych.
Dotacja udzielona w kwocie 16.000,00 zł, rozliczona w całości.
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Brennej na zorganizowanie i wydawanie Ŝywności
mieszkańcom Gminy Brenna.
Dotacja udzielona w kwocie 2.000,00 zł, rozliczono kwotę 1.889,82 zł, zwrot
niewykorzystanej dotacji – 110,18 zł.

W sumie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Gmina Brenna
przeznaczyła w 2010 roku kwotę 128.600,00 zł

W okresie od kwietnia do lipca 2010 roku Gmina Brenna jako partner Towarzystwa
Miłośników Brennej i Górek „Jodła” realizowała projekt pn. „Agroturystyka – pomysł na
ciekawszą codzienność” w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny.
W ramach Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie VII” Programu Polsko Amerykańskiej
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realizowanego przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej MłodzieŜy Twórczej, Gmina Brenna
podjęła działania w zakresie zorganizowania szkoleń dla organizacji pozarządowych. W
ramach przygotowania organizacji pozarządowych do Konkursu Grantowego „Działaj
Lokalnie” zorganizowano:
− szkolenia w zakresie wypełniania wniosków aplikacyjnych,
− indywidualne sesje konsultacyjne dla organizacji składających wnioski,
− koordynowanie wniosków aplikacyjnych do programu.
Na ww. działania Gmina Brenna przeznaczyła środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł. Do
konkursu zostało złoŜonych sześć wniosków z czego dwa uzyskały dofinansowanie.
Innymi formami współpracy z organizacjami było:
- udostępnianie pomieszczeń na spotkania i szkolenia,
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- 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 2010 roku finansowana była ze środków własnych
budŜetu Gminy.

Brenna, dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek
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