Sprawozdanie z realizacji w 2016r. programu współpracy Gminy
Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie przedkładam Radzie Gminy Brody sprawozdanie z realizacji w 2016r.
programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Rada Gminy Brody uchwałą Nr XII/67/15 z dnia 30 listopada 2015r. przyjęła program
współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest realizacją
konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego .
I. Forma współpracy
W roku 2016 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w szczególności
poprzez: zlecanie realizacji zadań publicznych w formie:
1.

powierzania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub
wspierania realizacji zadań.
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w
art. 3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych
z
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych,
podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji
publicznej.
II. Priorytetowe obszary wsparcia
W programie współpracy zaplanowano, że w roku 2016 priorytetowe obszary współpracy
będą obejmowały sferę zadań z zakresu:
1) Wypoczynku dzieci i młodzieży, między innymi: organizacja koncertów, warsztatów dla dzieci,
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, organizacja kolonii- 25.000zł
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 40.000zł

1

III. Współpraca finansowa
Otwarte konkursy na realizacje zadań publicznych ogłoszone przez Wójta Gminy Brody w
2016 r.
W 2016r. ogłoszono trzy konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych.
1. Konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – placówka wsparcia
dziennego ogłoszony w dniu 02.02.2016r.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa. W dniu 04.03.2016r.
ogłoszono wyniki konkursu, dofinansowanie w kwocie 40.000,00zł otrzymało
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach na
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie od 01.04.2016r. do
31.12.2016r.W ramach zadania realizowano:
- zajęcia terapeutyczne prowadzone przez specjalistów dwa razy w tygodniu
- codziennie we wszystkie dni robocze świetlica czynna 3 godziny od 14 do 17 a
wakacje 4 godziny od 9 do 13 – zajęcia grupowe i indywidualne, sportowe,
plastyczne, integracyjne, dydaktyczne (powtórki z języka polskiego i matematyki)
- na zajęcia regularnie uczęszczało 18 osób
- z dziećmi pracowało 7 opiekunów
- zorganizowano jeden wyjazd do ZOO we Wrocławiu, wyjazd do Lubuskiego
Muzeum Wojskowego w Drzonowie, do kina w Zielonej Górze, do Żar na basen,
wyjście do Rodzinnego Parku Linowego w Jeziorach Wysokich.
- każdego dnia podopieczni otrzymywali posiłek- kanapki, owoce, jogurt, ciepły lub
zimny napój.
Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 39.844,01 w tym z dotacji
37.000zł, środki własne 2.844,01. Stowarzyszenie dokonało zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
2. Konkurs na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży - kolonie ogłoszony w dniu 12.04.2016r. Do konkursu przystąpiła jedna
organizacja Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry i pozyskało
dotację w kwocie 15.000zł na realizację zadania pod nazwą: Kolonie edukacyjne
„ŻYJ ZDROWO” z elementami profilaktyki w Sokolcu. W ramach tego zadania
zorganizowano kolonie letnie w miejscowości Sokolec – Ośrodek Wypoczynkowy
„Wisła” w terminie od 29.07.2016r. do 07.08.2016r. Uczestnikami kolonii były
dzieci z terenu gminy Brody – 19 osób. Całkowita wartość zadania to kwota
20.268,25zł w tym środki z dotacji 15.000zł, środki finansowe własne – 4.760,00zł,
świadczenia wolontariuszy 508,25zł.
3. Konkurs na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w
miejscu zamieszkania– ogłoszony w dniu 12.04.2016r. – do tego konkursu nikt nie
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przystąpił w związku z tym w dniu 12.05.2016r. ogłoszono kolejny konkurs. Na jego
realizację przeznaczono 10.000zł.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i
Nauczycieli „Lepsze Jutro” i otrzymało dotację w kwocie 10.000,00zł. W ramach tego
zadania zorganizowano:
- trzy wycieczki wyjazdowe:- Zielona Góra- Drzonów, Wrocław, Zielona Góra-Ochla
- zajęcia rekreacyjno- sportowe w 12 miejscowościach gminy prowadzone przez 2
wychowawców,
Całkowita wartość zadania to kwota 14.694,64zł z tego dotacja 8.173,45zł, środki
finansowe własne 3.757,10zł, świadczenia wolontariuszy 2.800zł. Stowarzyszenie
dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji.
Informacje o wynikach konkursu zamieszczano na BIP , stronie internetowej Gminy i tablicy
ogłoszeń.
IV. Tryb pozakonkursowy
Wsparcie finansowe w formie dotacji w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2016 nie
występowało.
V. Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych w 2016r.
Gmina Brody jako członek organizacji pozarządowych wspierała ich działanie składkami
członkowskimi w następującej wysokości :
Lokalna Grupa Działania
Łużycki Związek Gmin

–3.482,00 zł
– 2.437,40 zł

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego - 3.000,00
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 4.226,40
W dniu 8.03.2016r. ogłoszono jeden konkurs na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie
Gminy Brody. Kwota przeznaczona na to zadanie to 30.000zł. Do konkursu przystąpił Ludowy
Zespół Sportowy „Motor” Koło. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 12.04.2016r. i LZS
„Motor” Koło otrzymał wsparcie na realizację zadania w kwocie 25.000zł. W trakcie realizacji
zadania prowadzono zajęcia treningowe, zorganizowano 17 meczy na własnym boisku i 21
meczy wyjazdowych drużyny Seniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików. Dbano o stan
boiska sportowego, zakupiono stroje i sprzęt sportowy. Zorganizowano turniej piłkarski o
puchar Wójta Gminy Brody, w którym uczestniczyły 4 zespoły, współorganizowano dwa
Festyny Rodzinne w miejscowości Koło. Całkowita wartość zadania to kwota 29.892,18zł w
tym dotacja - 22.892,18, środki własne i wolontariat – 6.145,08zł. Nie wykorzystana kwota
dotacji została zwrócona do budżetu gminy.
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Organizacje pozarządowe podczas realizacji własnych projektów otrzymywały wsparcie
merytoryczne i techniczne pracowników Urzędu Gminy ( pozyskanie siłowni plenerowej dla
Grodziszcza w ramach akcji „Nestle porusza Polskę”, pozyskanie placu zabaw dla Zasiek w
ramach programu „Podwórko Nivea”), mają też możliwość zamieszczania informacji o
swojej działalności na stronie internetowej Gminy Brody – jednakże z tego nie korzystają.

VI . Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, spotkania
Konsultacje Program współpracy na rok 2016 był konsultowany w okresie od
19.10.2015r. do 30.10.2015r. – ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało
zamieszczone na stronie BIP w dniu 15.10.2015r. W trakcie trwania konsultacji do
przedłożonego projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag. W roku 2016
konsultowano też projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2017. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało umieszczone w bip w dniu
11.10.2016r. Konsultacje trwały od 11.10.2016r. do 25.10.2016r.

Spotkania z organizacjami pozarządowymi
W dniu 5.12.2016r. odbyło się jedno spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy Brody
dotyczące naboru wniosków na budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej
i turystycznej. Nikt z przedstawicieli 12 stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy nie
przybył.
Przedstawiciele stowarzyszeń otrzymali propozycję udziału w Biesiadzie w Brodach
i tu nikt nie wykazał zainteresowania.

–

VII. Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 jest dokumentem podsumowującym
kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Współpraca z
organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Celem nadrzędnym współpracy w 2016 r. było zapewnienie efektywnego wykonywania
zadań własnych Gminy Brody wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji
pozarządowych w realizację tych zadań .
Zgodnie z założeniami programu współpracy w roku 2016 zrealizowano dwa
priorytetowe obszary współpracy - wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym.
W dniu 17.05.2016r. na stronie bip zamieściliśmy informację o budowie nowej strony
internetowej i prosiliśmy aby sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy dostarczyli
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nam w formie elektronicznej informacje i materiały dotyczące ich działalności na płycie CD
lub drogą e-mailową w trybie ciągłym – do dnia dzisiejszego brak zainteresowania.
Z dwunastu organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Brody, tylko dwie
organizacje złożyły swoje oferty i realizowały zadnia publiczne w oparciu o środki budżetowe
Gminy. Przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych uczestniczyli w pracach Komisji
Oceniającej powołanej przez Wójta Gminy do rozpatrywania ofert złożonych w konkursach.
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o
konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej oraz w
bip. Tam również zostanie zamieszczony niniejszy dokument.
Brody, dnia 12 kwietnia 2017r.
Wyk. H.W.

Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk
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