Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Branice z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2018r.”

Branice, maj 2019r.

I.Wprowadzenie
W oparciu o art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) zwanej dalej Ustawą, Wójt Gminy
Branice jest zobowiązany przedłożyć do dnia 31 maja, organowi stanowiącemu sprawozdanie
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 r.”
zwanego dalej Programem.
Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/344/17 Rady Gminy Branice z dnia
20 listopada 2017 r. Stanowił on podstawę współpracy Gminy Branice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
poprzez określenie zasad, form współpracy oraz sfer zadań w ramach, których organizacje
realizowały przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Gminy Branice.

II.Formy współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi
Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

miała

charakter

współpracy

pozafinansowej oraz finansowej.

Współpraca pozafinansowa polegała na:
1. Obejmowaniu przez Wójta Gminy Branice patronatu nad przedsięwzięciami
realizowanymi przez organizacje pozarządowe.
2. Wspieraniu lokalowym organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne użyczanie
nieruchomości.
3. Udzielaniu organizacjom pozarządowym pomocy oraz porad w kwestiach związanych
z przygotowaniem ofert oraz sprawozdań, a także innymi bieżącymi zagadnieniami
związanymi z realizacją zadań publicznych.

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się:
1.W trybie otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z regulacjami Ustawy.
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert każdorazowo zamieszczano na stronie
www.bip.branice.pl, na stronie www.branice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie
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Urzędu Gminy. Zlecane zadania były tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi
w Programie, a przyjętymi do Programu w oparciu o Ustawę.
2. W trybie poza konkursowym na wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z regulacjami Ustawy.

III. Powołanie komisji konkursowych
Wójt Gminy Branice Zarządzeniem nr 6G/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. ogłosił nabór
na członków komisji konkursowych. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronach:
www.branice.pl, www.bip.branice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie. Ze zgłoszonych
kandydatur Wójt Zarządzeniem nr 7G/1 z dnia 26 stycznia 2018 r., powołał komisje w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach I naboru, w dniach 29 i 31 stycznia 2018 r.:

1.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie:

- Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Andrzej Maksymowicz- Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Agnieszka Surma- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)
- Magda Gumienna - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)
2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie:
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Joanna Chwierut- Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Szymon Moskała- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)
- Kamil Lider- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)
3. Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w składzie:
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Beata Nowak - Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Szymon Moskała- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)
- Kamil Lider- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)
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4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie:
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Andrzej Maksymowicz- Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Szymon Moskała- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)
- Kamil Lider- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w składzie:
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Andrzej Maksymowicz- Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Szymon Moskała- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)
- Kamil Lider- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

IV Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2018 r.:
Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone poprzez publikację na stronie internetowej
www.branice.pl, www.bip.branice.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

OGŁOSZONE KONKURSY:
I NABÓR KONKURSOWY
Zadanie: Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -77.500,1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej – Upowszechnianie piłki nożnej – kwota przeznaczona na
realizację zadania: 77.500,Przyznano dotację:
1. LZS Orzeł Branice – 51.000,2. LZS Zryw Wysoka – 10.500,00,3. LZS Rolnik Lewice – 16.000,-

Zadanie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -15.000,1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
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i dziedzictwa narodowego - Popularyzaja różnych form tańca na terenie Gminy
Branice – kwota przeznaczona na realizację zadania: 15.000,Przyznano dotację:
1. Stowarzyszenie Zespołu Tańca Nowoczesnego ,,Impuls” - 5.000,2. Stowarzyszenie Branickie Mażoretki Kaprys – 10.000;-

Zadanie: Z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych -52.000,1.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych – Działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących –
kwota przeznaczona na realizację zadania: 1.000,Przyznano dotację:
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce – 1.000,2.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z działań na rzecz osób niepełnosprawnych –
Przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym sprawności fizycznej i
samodzielności – kwota przeznaczona na realizację zadania: 51.000,Przyznano dotację:
1. Caritas Diecezji Opolskiej – 51.000,-

Zadanie: Z zakresu nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 27.000,1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu nauki szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania – Prowadzenie dziennej placówki opiekuńczowychowawczej dla dzieci – kwota przeznaczona na realizację zadania: 27.000,Przyznano dotację:
1. Stowarzyszenie Immaculata – 27.000,Zadanie: Z zakresu nauki ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego -8.500,1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu nauki szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania – Opieka nad zwierzętami bezdomnymi– kwota
przeznaczona na realizację zadania: 8.500,-
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Nie przyznano dotacji, gdyż nie wpłynęła żadna oferta na to zadanie. Unieważnienie
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nastąpiło dnia 31 stycznia 2018
roku Zarządzeniem nr 11G/18.
V. OFERTY POZA TRYBEM KONKURSOWYM
1. Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe realizowało zadanie z zakresu
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.,, Jednodniowe imprezy sportowo –
rekreacyjne” w okresie 14.08.2018-31.10.2018. Wysokość dofinansowania: 2.000,- zł.
2. Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe realizowało zadanie z zakresu
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.,, Jednodniowe imprezy sportowo –
rekreacyjne” w okresie 24.04.2018-30.06.2018. Wysokość dofinansowania: 700,00 zł.

VI. ROZLICZENIE DOTACJI
Nazwa zadania

Podmiot

Przyznana
dotacja

1. Działanie na rzecz osób
niewidomych i słabowidzących

Polski Związki
Niewidomych Okręg
Opolski Koło Głubczyce

2. Przywrócenie osobom
chorym i niepełnosprawnym
sprawności fizycznej i
samodzielności
3.Prowadzenie dziennej
placówki opiekuńczo –
wychowawczej
4. Popularyzacja różnych form
tańca na terenie Gminy Branice

Prawidłow
o
rozliczone

Zwrot
Dotacja

1.000,-

1.000,-

-

Caritas Diecezji
Opolskiej

51.000,-

51.000,-

-

Immaculata

27.000,-

27.000,-

-

5.000,10.000,00

5.000,10.000,00

-

51.000,16.000,10.500,-

51.000,16.000,10.500,-

-

2.000,700,-

2.000,677,36,-

22,64

Impuls
Kaprys

5. Upowszechnianie piłki nożnej

Orzeł Branice
Rolnik Lewice
Zryw Wysoka

6. Jednodniowe imprezy
sportowo – rekreacyjne

Stowarzyszenie Branickie
Towarzystwo Sportowe

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/Katarzyna Herbut
\
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