Br.520.3.2016
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brenna
z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu nie później niż do
dnia 31 maja każdego roku, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/387/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października
2014r.
Podstawową formą współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi jest
zlecanie do realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert.
W ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi, na podstawie
przyjętej w Programie priorytetowej listy zadań, Wójt Gminy Brenna Zarządzeniem Nr
25/2015 z dnia 2 marca 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
I. Zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego obejmowały następujące działania:
 organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych
zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję,
 organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej
kultury i tradycji,
 organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących życie i twórczość Zofii Kossak,
 organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
 prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
 organizowanie zajęć z rękodzielnictwa.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 20.000,- zł
Do konkursu z ww. zakresu zostały złożone cztery oferty.
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Wartość
zadania
14.950,-zł

Wnioskowana
kwota dotacji
10.000,- zł

Prowadzenie Orkiestry Dętej przy
OSP Górki Wielkie

10.000,- zł

9.000,- zł

Towarzystwa Miłośników
Brennej i Górek „JODŁA” z
Brennej

„Warsztaty wokalne dla
mieszkańców gminy Brenna”

6.904,- zł

6.184,- zł

Fundacja Promocji
Retroinformatyki „Dawne
Komputery i Gry”

„Festiwal Dawnych Komputerów
i Gier – Brenna 2015”

5.550,- zł

3.750,- zł

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Fundacja im. Zofii Kossak
Górki Wielkie

„Artystycznie u Kossaków” /
edycja 2015

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
Górki Wielkie

3.

4.

Wartość wnioskowanych dotacji wyniosła 28.934,- zł.
Wykaz udzielonych dotacji, nazwa oferenta i zadania, kwota przekazanych środków (wg
zawartych umów), wartość rozliczonej dotacji:
1. Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Artystycznie u
Kossaków” / edycja 2015. Dotacja udzielona w kwocie 5.000,- zł. Wartość zadania po
aktualizacji kosztorysu 13.200,- zł. Dotacja rozliczona w całości.
2. Ochotnicza Straż Pożarna Górki Wielkie na Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP
Górki Wielkie. Dotacja udzielona w kwocie 9.000,- zł i rozliczona w całości.
3. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „JODŁA” z Brennej na zadanie pn.
„Warsztaty wokalne dla mieszkańców gminy Brenna”. Dotacja udzielona kwocie 6.000,zł. Wartość zadania po aktualizacji kosztorysu 6.784,- zł. Dotacja rozliczona w całości.
II. Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
obejmowały działania polegające na:
 organizowaniu i prowadzeniu świetlic środowiskowych,
 organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 organizowaniu i realizacji działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
promujących zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień poprzez sport i rekreację.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 30.000,- zł
Do konkursu z ww. zakresu zostały złożone trzy oferty.
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Parafia Ewangelicko –
Augsburska Brenna-Górki
Ludowy Klub Sportowy „Beskid”
Brenna

„Prowadzenie Świetlicy Parafialnej
dla Dzieci i Młodzieży”
„Grand Prix Gminy Brenna w
tenisie stołowym pod patronatem

2.

Wartość
zadania
13.600,- zł

Wnioskowana
kwota dotacji
11.800,- zł

12.570,- zł

10.120,- zł
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3.

Uczniowski Klub Sportowy
Brenna-Górki

Wójta Gminy Brenna”
„Rekreacyjno-sportowy wakacyjny
obóz dochodzeniowy, czyli
aktywnie, zdrowo i sportowo”

15.499,- zł

10.908,- zł

Wartość wnioskowanych dotacji wyniosła 32.828,- zł.
Wykaz udzielonych dotacji, nazwa oferenta i zadania, kwota przekazanych środków (wg
zawartych umów), wartość rozliczonej dotacji:
1. Parafia Ewangelicko – Augsburska Brenna – Górki w Brennej na zadanie pn.
„Prowadzenie Świetlicy Parafialnej dla Dzieci i Młodzieży”. Dotacja udzielona w kwocie
7.600,- zł,- zł. Wartość zadania po aktualizacji kosztorysu 8.700,- zł. Dotacja rozliczona
w kwocie 6.699,99 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 903,01 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy Brenna – Górki z Brennej na zadanie pn. „Rekreacyjnosportowy wakacyjny obóz dochodzeniowy, czyli aktywnie, zdrowo i sportowo”. Dotacja
udzielona w kwocie 5.000,- zł. Wartość zadania po aktualizacji kosztorysu 10.730,50 zł.
Dotacja rozliczona w całości.
3. Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Grand Prix Gminy Brenna w
tenisie stołowym pod patronatem Wójta Gminy Brenna”. Dotacja udzielona w kwocie
4.000,- zł. Wartość zadania po aktualizacji kosztorysu 5.760,- zł. Dotacja rozliczona w
całości.
III. Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego obejmowały:
 działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
i nieożywionej,
 działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
 działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.
Na zadania z ww. zakresu przeznaczono kwotę 5.000,- zł.
Do konkursu z ww. zakresu została złożona jedna oferta.
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie Górecki Klub
Przyrodniczy
w
Górkach
Wielkich

„Warsztaty fotografii
przyrodniczej „FOTO - EKO MEMORY”

Wartość
zadania
5.600,- zł

Wnioskowana
kwota dotacji
5.000,- zł
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Wykaz udzielonych dotacji, nazwa oferenta i zadania, kwota przekazanych środków (wg
zawartej umowy), wartość rozliczonej dotacji:
1. Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy w Górkach Wielkich na zadanie pn.
„Warsztaty fotografii przyrodniczej „FOTO - EKO - MEMORY”. Dotacja udzielona w
kwocie 5.000,- zł rozliczona w całości.

IV.

Wykaz udzielonych dotacji na podstawie art. 19a ustawy (tryb małych zleceń –

pominięcie procedury konkursowej).
Złożone oferty:
1) Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą “Wyjazd rekreacyjno-sportowy dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Brenna do Rajgrodu” złożona przez RzymskoKatolicką Parafię Św. Jana Chrzciciela w Brennej.
Udzielono dotacji (wg zawartej umowy) w kwocie 9.000,- zł. Dotacja rozliczona w
całości.
2) Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poznajemy naszą Małą Ojczyznę" złożona
przez Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich. Wartość całego
zadania – 5.450,- zł, wkład własny osobowy – 1.050,- zł
Udzielono dotacji (wg zawartej umowy) w kwocie 4.400,- zł. Dotacja rozliczona w
kwocie 4.281,91 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 118,09 zł.
W sumie na realizację zadań publicznych w 2015 roku (w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) Gmina Brenna przeznaczyła kwotę 55.000,- zł.

V. Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t .j.: Dz. U. z 2014 poz.715 ze
zm.) oraz uchwały Nr XI/124/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 64), Wójt Gminy Brenna
Zarządzeniem Nr 193/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, ogłosił konkurs ofert na realizację
zadań własnych Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku.
Na zadania publiczne z ww. zakresu została przeznaczona kwota 110.000,- zł
Do konkursu złożono trzy wnioski. Dotacje przyznano i podpisano umowy z:
1. Uczniowskim Klubem Sportowym Brenna-Górki na zadanie pn. „Sprzyjanie
rozwojowi sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Brenna poprzez organizację: szkoleń
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sportowych, zajęć treningowych oraz udział w zawodach sportowych”. Dotacja udzielona w

kwocie 36.000,- zł rozliczona w całości.
2. Ludowym Klubem Sportowym „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja
programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki
nożnej oraz tenisa stołowego”. Dotacja udzielona w kwocie 33.000,- zł rozliczona w

całości.
3. Ludowym Klubem Sportowym „Spójnia” Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS
Spójnia Górki Wielkie – sprzyjanie rozwojowi sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy
Brenna”. Dotacja udzielona w kwocie 41.000,- zł. Rozliczono kwotę 39.930,- zł.

Zwrócono do budżetu gminy kwotę 1.079,38,- zł (wraz z odsetkami).
VI. Współpraca o charakterze pozafinansowym

Gminy Brenna z organizacjami

pozarządowymi polegała na:
 udostępnianiu sal i pomieszczeń na spotkania i szkolenia,
 pomocy w organizacji spotkań i szkoleń,
 informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność
statutową z innych źródeł,
 umożliwianiu zamieszczania wszelkich informacji o prowadzonych przez organizacje
pozarządowe działaniach na stronie internetowej gminy Brenna,
 promowaniu działalności organizacji,
 umożliwianiu nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami,
 współorganizowaniu imprez w ramach działalności jednostek organizacyjnych Gminy
Brenna (OPKIS, GOPS).
W 2015 roku organizacje pozarządowe miały możliwość uczestniczenia w bezpłatnych
szkoleniach w ramach projektu CieszLab – Cieszyńskie Laboratorium Współpracy,
realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER oraz Powiat Cieszyński w zakresie następujących tematów:
 Regranting, jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe;
 Budżet obywatelski. Podstawy wdrażania;
 Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych;
 Rola „Inicjatywy lokalnej” we współpracy władz samorządowych z mieszkańcami;
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 Gmina otwarta na współpracę z NGO. Nowatorskie rozwiązania w zakresie współpracy
samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Zorganizowano szkolenie pod tytułem „Usprawnić współpracę JST-NGO - zasady
przygotowania i rozliczania ofert realizacji zadań publicznych”. Szkolenie miało na celu
poprawić jakość składanych przez organizacje pozarządowe ofert oraz rozliczeń dotacji.
Przeprowadzono spotkania dotyczące wdrażania aplikacji internetowej „Generator eNGO” –
służącej, jako narzędzie elektroniczne do obsługi wniosków o dofinansowanie realizacji zadań
publicznych.
Zorganizowano spotkania w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach
Europejskich. Rolą Punktu było udzielanie informacji zainteresowanym w zakresie
możliwości pozyskiwania środków unijnych.
Realizacja Programu współpracy w 2015 roku finansowana była ze środków własnych
budżetu Gminy Brenna.

Brenna, dnia 29 kwietnia 2016 r.
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