Sprawozdanie z realizacji w 2019 r.
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 2019 r. programu współpracy
Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Rada Gminy Brody uchwałą Nr III/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. przyjęła program współpracy
Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 r.
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 2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w szczególności poprzez:
zlecanie realizacji zadań publicznych w formie:
1.

2.
3.

4.

powierzania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub wspierania realizacji
zadań;
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;
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;
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 2019 priorytetowe obszary współpracy będą
obejmowały sferę zadań z zakresu:
1) wypoczynku dzieci i młodzieży, między innymi: organizacja warsztatów dla dzieci, edukacja
kulturalna dzieci i młodzieży, organizacja kolonii – 31 000 zł
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 45 000 zł
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III. Współpraca finansowa
Otwarte konkursy na realizacje zadań publicznych w 2019 r. ogłoszone
przez Wójta Gminy Brody
W 2019 r. ogłoszono trzy konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych.
1. Konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – placówka wsparcia dziennego
ogłoszony w dniu 29.11.2018r.
Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa. W dniu 27.12.2018 r. ogłoszono
wyniki
konkursu, dofinansowanie w kwocie 45.000,00zł otrzymało Stowarzyszenie
Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” w Brodach na prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
W ramach zadania realizowano:
- zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne) prowadzone przez
specjalistów dwa razy w tygodniu;
- zajęcia plastyczne, wyrównawcze, sportowe, integracyjne gry i zabawy, które prowadzono
codziennie we wszystkie dni robocze roku szkolnego przez 3 godziny: od 14:00 do 17:00
(zajęcia zawieszone podczas strajku nauczycieli w dniach od 8.04.2019 r. do 26.04.2019 r.);
mimo gotowości wychowawców świetlica w miesiącu wakacyjnym nie funkcjonowała
z uwagi na brak zainteresowania ze strony podopiecznych;
- w styczniu w okresie ferii dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy bezpłatny
udział w wyjeździe do kina do Zielonej Góry i na basen do Żar;
- dzięki współpracy z gminnym oddziałem TPD wyjazd, 6 grudnia, 20 osób na spotkanie z
Mikołajem w Filharmonii Zielonogórskiej.
W ciągu 10 miesięcy z zajęć skorzystały 34 osoby, z dziećmi pracowało 8 wychowawców,
każdego dnia podopieczni otrzymywali posiłek - kanapki, owoce, jogurt, ciepły lub zimny
napój. Dzięki funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego rodzice i opiekunowie otrz ymali
wsparcie w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi, które dzięki
uczęszczaniu na zajęcia miały możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, co przyczyniało
się do zniwelowania stresu związanego z nauką, rozwijania swoich talentów zarówno
plastycznych jak i sprawnościowych, uczyły się funkcjonowania w grupie, konstruktywnego
radzenia sobie ze stresem i rozładowywania emocji.
Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 43 011,03 zł, w tym z dotacji 42 510,00 zł,
środki finansowe własne 501,03 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej
dotacji.
2. Konkurs na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego
dzieci
i młodzieży - kolonie ogłoszony w dniu 28.02.2019 r. Do konkursu przystąpiła
jedna organizacja Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry i pozyskała dotację
w kwocie 12 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Kolonie edukacyjne „Ja i Ty zawsze
bezpieczni” z elementami profilaktyki uzależnień w Grzybowie. W ramach tego zadania
zorganizowano kolonię letnią w miejscowości Grzybowo – Ośrodek Wypoczynkowy „Świt”
w terminie od 18.07.2019r. do 27.07.2019 r. Uczestnikami kolonii były dzieci z terenu
gminy Brody – 12 osób. Podczas 10-dniowego wyjazdu dzieci zostały poddane czynnej
profilaktyce dot. problemów z alkoholem, problemów z biedą i zagrożeniem wykluczeniem
społecznym dzieci i młodzieży. Uczestnicy kolonii uczyli się zasad bezpiecznego
zachowania nad wodą oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy, a także kreatywnego
spędzania wolnego czasu, zdobywali sprawności manualne, sportowe i intelektualne,
miały również możliwość zwiedzania miejsc historycznych oraz poznania regionu i kultury
powiatu kołobrzeskiego.
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Całkowita wartość zadania to kwota 15 001,00 zł w tym środki z dotacji 12.000,00 zł,
środki finansowe własne – 2 634,00zł, wkład osobowy 367,00 zł.
3.

Konkurs na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania – ogłoszony w dniu 28.02.2019 r. – na jego realizację
przeznaczono 19 000 zł. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje.



Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” i otrzymało dotację
w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Nie mówię szeptem kiedy pytają
mnie skąd jestem – mieszkam w Gminie Brody”, w ramach którego zorganizowano:
- wyjazd do muzeum w Ochli oraz do kina w Zielonej Górze (40 osób);
- warsztaty kreatywne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w 12 miejscowościach gminy,
po 4 godziny w każdej wsi prowadzone przez 2 wychowawców;
- cykl wywiadów z wybranymi mieszkańcami gminy (pasjonatami) w ramach kółka
dziennikarskiego (8 osób).
W ramach realizacji zadania rozwijano u dzieci i młodzieży, uczestniczącej w zajęciach,
postawy społeczne i obywatelskie (przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie,
komunikatywność, tolerancję), poprzez warsztaty kreatywne rozbudzano zainteresowania
doświadczeniami, dzięki zajęciom sportowym kształtowano postawy uczciwej r ywalizacji
i walki ze swoimi słabościami, a przeprowadzany cykl wywiadów rozwijał zainteresowania
i umiejętności dziennikarskie.
Całkowita wartość zadania to kwota 11 296,40 zł, z tego dotacja 9 700,00 zł, środki
finansowe własne 1 596,40 zł, wkład osobowy 1 120,00 zł. Stowarzyszenie dokonało
zwrotu niewykorzystanej dotacji.
 Stowarzyszenie Ludowy Zespól Sportowy „Zjednoczeni Brody” i otrzymało dotację
w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny”, w ramach
którego zorganizowano:
- regularne treningi 3xdziennie w trzech grupach treningowych (2xpiłka nożna, 1xpiłka
ręczna), zorganizowano/uczestniczono w 6 meczach/sparingach międzyklubowych,
- zorganizowano wycieczki krajoznawcze w okolicach miejscowości Długie, spotkania
integracyjne „przy ognisku”, przejazd rekreacyjny rowerami wodnymi po jeziorze oraz
spotkanie/pogadankę w klubie płetwonurkowym wraz z mo żliwością nurkowania ze
sprzętem do nurkowania.
Realizacji zadania miała na celu ogólny rozwój sprawności fizycznej dzieci i m łodzież
uczestniczącej w obozie sportowo-rekreacyjnym (27 osób), naukę pracy w zespole, zasad
fair play czy kreatywnego aktywnego spędzania wolnego czasu, będącego zdrową
alternatywą rozładowania stresu i emocji dla używek i środków psychoaktywnych.
Prowadzone zajęcia miały na celu przełamywanie bariery związanych ze współżyciem
w grupie rówieśniczej oraz pokazaniem/wypracowanie narzędzi/umiejętności radzenia
sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym związanym m.in. z porażką jak i wygraną.
Całkowita wartość zadania to kwota 19 846,39 zł, z tego dotacja 8639,39 zł, środki
finansowe własne 9 880,00 zł, wkład osobowy 1 327,00 zł. Stowarzyszenie dokonało
zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Informacje o wynikach konkursu zamieszczano na BIP, stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń.
Dnia 03.12.2019 r. ogłoszono również konkurs na realizację zadania w 2020 r. w zakresie pomocy
społecznej, w formie placówki wsparcia dziennego.
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IV. Tryb pozakonkursowy
Wsparcie finansowe w formie dotacji
nie występowało.

w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019

V. Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych w 2019 r.
Gmina Brody jako członek organizacji pozarządowych wspierała ich działanie składkami członkowskimi
w następującej wysokości :
Lokalna Grupa Działania – 3 416,00 zł
Łużycki Związek Gmin – 2 386,30 zł
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego – 5 550,00 zł
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 4 074,00 zł
W dniu 21.03.2019r. ogłoszono również konkurs na dofinansowanie rozwoju sportu
na terenie Gminy Brody. Kwota przeznaczona na to zadanie to 40.000 zł. Do konkursu przystąpiło
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone
w dniu 05.04.2019 r. i SLZS „Zjednoczeni Brody” otrzymało wsparcie na realizację zadania w kwocie
40.000 zł. W trakcie realizacji zadania prowadzono zajęcia treningowe 2 x w tygodniu po 1,5 h w 3
grupach treningowych dla co najmniej 60 osób z terenu Gminy Brody (dzieci, młodzieży i dorosłych)
w kategorii orlik, młodzik i senior, zorganizowano/uczestniczono w 30 meczach międzyklubowych.
Dbano o stan boiska sportowego, zakupiono sprzęt sportowy. Zorganizowano letni obóz szkoleniowy
dla 30 uczestników, zorganizowano również imprezy sportowo-rekreacyjne dla 100 osób w miesiącu
czerwcu, październiku i grudniu. Realizacja zadania skupiająca się na rozwoju ogólnej sprawności
fizycznej a także treningach umiejętności i formy piłkarskiej, zaowocowała osiągnięciem wysokich
wyników we współzawodnictwie międzyszkolnym - awans dzieci w kategorii U-12 do finału
wojewódzkiego w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, zajęciem czołowego
miejsca i awansem do I ligi okręgowej w rozgrywkach w kategorii orlików i młodzików.
Całkowita wartość zadania to kwota 44 508,99 zł w tym dotacja - 40 000,00 zł, wkład własny: środki
finansowe i wolontariat – 4 508,99 zł.
Organizacje pozarządowe podczas realizacji własnych projektów otrzymywały wsparcie merytoryczne
i techniczne pracowników Urzędu Gminy, miały również możliwość zamieszczania informacji o swojej
działalności na stronie internetowej Gminy.
VI . Konsultacje, spotkania oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na rok 2019 był konsultowany w okresie od 26.10.2018 r. do 15.11.2018 r.
– ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało zamieszczone na stronie BIP w dniu 26.10.2018 r.
W trakcie trwania konsultacji do przedłożonego projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag.
W roku 2019 konsultowano także projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na rok 2020. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało umieszczone w bip w dniu
15.11.2019r. Konsultacje trwały od 15.11.2019 r. do 26.11.2019 r.
W ramach realizacji programu współpracy Gmina Brody informowała organizacje pozarządowe
o planowanych działaniach i zapraszała do uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach
dot. możliwości pozyskania środków w ramach projektów grantowych, prowadzonych przez
LGD Grupa Łużycka, oraz przygotowań i organizacji poszczególnych wydarzeń m.in. imprezy
4

plenerowej pn. „Wakacje z Brodami” czy współpracy przy wydarzeniu sportowym pn. „Leśna
Dycha w Brodach”.
W ramach realizacji programu Gmina Brody współorganizowała z organizacjami pozarządowymi
wiele wydarzeń. W czerwcu 2019 r. z Fundacją Monumenta Poloniae przy wsparciu sołectwa
Biecz oraz Lubuskiego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Region Łużyce
współorganizowała wydarzenie kulturalne pn. „Święto Wieży” w Bieczu. W czerwcu Gmina
Brody jako partner Stowarzyszenia Rodziców, Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”, przy
współpracy Lasów Państwowych, Gminy Gubin oraz pozostałych sponsorów zorganizowała
wydarzenie promujące walory turystyczne i krajobrazowe Gminy Brody, służące
rozpropagowaniu zdrowego styl życia i aktywnego spędzania wolnego czasu – bieg wokół
Jeziora Brodzkiego, na dwóch dystansach: 5 km i 10 km. W biegu udział wzięło ponad 120
biegaczy. W czerwcu zorganizowano również przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych
wydarzenie promocyjno-rozrywkowe pn. „Wakacje z Brodami” obejmujące prezentacje
artystyczne, różnego rodzaju atrakcje: stanowisko z mistrzowskimi konstrukcjami
motocyklowymi Arkadiusza Szajby Pawlukowicza, przejażdżki/pokazy motocyklowe, obozowisko
Bieberstein’ów z XIII wieku, turniej piłkarski OPEN, zawody wędkarskie, możliwość
poznania uroków gminy podczas spaceru z przewodnikiem ścieżką historyczno – przyrodniczą
„Od Sasa do lasa”, stoiska z lokalnym rękodziełem, a także strefę zabaw dla dzieci i strefę
gastronomiczną. W sierpniu przy wsparciu ze strony Gminy Brody odbyło się uroczyste otwarcie

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich na terenie zespołu pałacowoparkowego w Brodach, gdzie również został przeprowadzony turniej wiedzowy,
zorganizowano także czas wolny uczestników, zapewniając możliwość aktywnego poznania
Gminy Brody, natomiast we wrześniu Gmina Brody była współorganizatorem, wspólnie
z Polskim Towarzystwem Turystyki Krajowej Oddziałem Powiatu Żarskiego, Brodzkiego Dnia XVIII
Lubusko-Saksońskiego Rajdu Rowerowego po „Łuku Mużakowa”. W 2019 r. Gmina Brody
również przy udziale i zaangażowaniu organizacji pozarządowych: ZHP Chorągiew Ziemi
Lubuskiej Hufiec Żary oraz OSP Brody, zrealizowała obchody: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
i Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości.
W 2019 r. Gmina Brody zaangażowała się w akcję „Szlachetna Paczka” podczas, której
współpracowała z koordynatorem akcji na terenie gminy, ZHP Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec
Żary oraz OSP Brody.
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 2019” 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 2019 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 2019 zrealizowano dwa priorytetowe obszary
współpracy - wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Stowarzyszenia miały również możliwość udziału w jarmarkach: wielkanocnym i bożonarodzeniowym,
Święcie Wieży w Bieczu czy imprezie plenerowej „Wakacje z Brodami”.
5

Z kilkunastu organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Brody, trzy organizacje złożyły
swoje oferty i realizowały zadnia publiczne w oparciu o środki budżetowe Gminy. Przedstawiciele
dwóch organizacji pozarządowych uczestniczyli w pracach Komisji Oceniających powołanych przez
Wójta Gminy do rozpatrywania ofert złożonych w konkursach na realizacje zadań publicznych
w 2019 r..
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach,
uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie internetowej BIP. Tam również zostanie
zamieszczony niniejszy dokument.

Brody, dnia 6 kwietnia 2020 r.
Wyk. M.Ł.

Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk
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