
Brzeszcze, 2012-04-10
SO. 523.3.2012

Rada Miejska 
w Brzeszczach

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na rok 2011”

Wykonując zapis rozdziału 10. „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011” przyjętego Uchwałą Nr XLII/469/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach 
z dnia 28 października 2010 r. informuję co następuje:

Dnia 10. grudnia 2010 r. Burmistrz Brzeszcz, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/469/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok,  ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w ośmiu 
obszarach, przeznaczając odpowiednią wysokość środków na realizację zadań 
w poszczególnych obszarach. 

OBSZARY I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
I. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin 
zagrożonych uzależnieniami ( w szczególności prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej –  
koszty wyżywienia dzieci, wynagrodzenia wychowawców i psychologa), - na realizację zadania 
przeznaczono środki publiczne do wysokości 74.000,00 zł.
II. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  
(terapia   zajęciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno - rehabilitacyjne itp.), -
na realizację zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 36.000,00 zł.
III. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze 
(prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo -  
rekreacyjnych; w tym zakup nagród, medali, dyplomów, pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej  
i ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów badań lekarskich, wynagradzanie trenerów i  
instruktorów, zakup sprzętu sportowego, uczestnictwo w zawodach sportowych - pokrycie  
kosztów przejazdu i opłat startowych, bieżące utrzymanie obiektu, wynajem obiektów  
sportowych), - na realizację zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 89.000,00 zł.
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IV. Turystyka i krajoznawstwo (organizowanie wypraw, rajdów i obozów  oraz innych zajęć–
 zakup sprzętu turystycznego, pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników, zakup materiałów 
programowych, nagród, biletów i wejściówek, transport, zakwaterowanie) - na realizację 
zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 7.000,00 zł.
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (organizowanie wystaw, pokazów,koncertów,  
nagrań fonograficznych, seminariów, szkoleń, działalność wydawnicza, prowadzenie lokalnej  
telewizji internetowej) -  na realizację zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 
11.000,00 zł.
VI. Ochrona zdrowia (szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki 
i rehabilitacji osób z cukrzycą, opieka i rehabilitacja osób niewidomych – zakup sprzętu 
do rehabilitacji; organizowanie i udział w wyjazdach rehabilitacyjnych, wykładach  
i szkoleniach – pokrycie kosztów transportu, zakwaterowanie, wynagrodzenie wykładowców;  
zakup materiałów programowych - ulotki, biuletyny informacyjne i inne, nagród i wejściówek )-
na realizację zadania przeznaczono środki publiczne do wysokości 7.000,00 zł.
VII.  Nauka, oświata i wychowanie oraz działania na rzecz współpracy międzynarodowej 
(organizacja spotkań, konkursów i innych zajęć w tym zakup nagród, materiałów 
programowych, pokrycie kosztów transportu, usługa tłumacza ) - na realizację zadania 
przeznaczono środki publiczne do wysokości 3.000,00 zł.
VIII. Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych  (organizowanie 
konkursów - zakup nagród, imprez o charakterze ekologicznym – pokrycie  kosztów z tym 
związanych; zakup materiałów programowych – biuletyny informacyjne, banery i inne;
ochrona i odnowa rodzin pszczelich – zakup matek pszczelich, lekarstw, ekologicznego  
pokarmu dla pszczół oraz odbudowa gniazda pszczelego itp.),wspieranie właściwej gospodarki  
łowieckiej – zakup paszy dla zwierząt, sadzonek drzew, itp.) -na realizację zadania przeznaczono 
środki publiczne do wysokości 10.000,00 zł.

Na konkurs wpłynęło 31 ofert, z czego do realizacji Komisja Konkursowa  złożona z dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch przedstawicieli Burmistrza, 
zaproponowała  27 zadań.
Burmistrz  zaakceptował przedstawioną propozycję i sporządzono 27 umów na wsparcie 
realizacji zadań publicznych.
Zgodnie z zapisami w umowie, Zleceniobiorca został zobowiązany do złożenia sprawozdania 
z realizacji zadania. 

ILOŚĆ OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH, 
ZLECENIOBIORCY I TYTUŁY ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW, 
ROZLICZENIE REALIZOWANYCH ZADAŃ.

I. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin  
zagrożonych uzależnieniami – 74.000 zł

Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Fundacja Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach
„Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej”

74 000 74 000 46 609,81
do zwrotu kwota 

27 390,19  zł– wydano 
decyzję zobowiązującą 
do zwrotu kwotę wraz 

z odsetkami
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II. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych – 36.000 zł

Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji(zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych „OLIMP” 
Brzeszcze
„Organizacja i prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych dla dzieci  
niepełnosprawnych”

36 000 36 000 36 000

III. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze – 89.000 zł

Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1. Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice
„Rozwój różnych dyscyplin sportu 
w środowisku wiejskim oraz stałe  
podnoszenie jego poziomu 
w Jawiszowicach”

24 000 29 000 24 000

2 Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn
„Rozwój różnych dyscyplin sportu 
w środowisku wiejskim oraz stałe  
podnoszenie sprawności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży – szkolenie i rozgrywki  
piłkarskie trampkarzy i juniorów w roku 
2011”

13 300 19 050 7 582,04 
zwrócono 

kwotę 
5 717,96 dnia 
29.11.2011r. 

3 Ludowy Klub Sportowy Skidziń
„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  
w miejscowości Skidziń w roku 2011”

22 200 30 600 22 200

4 Stowarzyszenie „LINQUA”
„Igrzyska olimpijskie – Olimpic Games”

Oferta nie 
została 
przyjęta

5 800

5 Uczniowski Klub Sportowy Gminy 
Brzeszcze
„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  
na terenie miasta i gminy Brzeszcze”

20 000 25 000 19 772,40
zwrócono 

kwotę 
227,60 zł dnia 
19.01.2012 r.

6 Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Małopolska Oddział Powiatowy Oświęcim 
„Turniej Piłki Nożnej Szkół Górniczych 
Kompanii Węglowej S.A.”

Oferta nie 
została 
przyjęta

2 736 -

7 Klub OYAMA KARATE Brzeszcze
„Upowszechnienie idei i zasad Oyama 
Karate oraz kultury fizycznej” 

2 500 3 200 2 500
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Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

8 Stowarzyszenie Weteranów L.A.
 „MASTERS”
„Organizowanie ogólnopolskiego biegu 
o Puchar Burmistrza Gminy na 15 km 
i biegów rodzinno - młodzieżowych”

2 500 5 140 2 277,39
zwrócono 

kwotę 
222,61 dnia 
1.02.2012

9 Stowarzyszenie SHISEI KAI
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
na terenie miasta i gminy Brzeszcze”

2 000 2 000 2 000

10 Towarzystwo Wędkarskie „SAZAN”
„Organizacja zawodów wędkarskich 
i rekreacyjno- sprawnościowych dla 
mieszkańców Gminy Brzeszcze”

1 500 1 500 1 500

11 Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki
„Sportowy galimatias”

1 000 2 170 1 000

IV. Turystyka i krajoznawstwo – 7.000 zł
Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Towarzystwo Turystyki Rowerowej 
„CYKLISTA”
„Lato z rowerem”

1 000 3 000 1 000

2 Związek Harcerstwa Polskiego
„Turystyka i krajoznawstwo  
(organizowanie wypraw, rajdów i obozów 
oraz innych zajęć – zakup sprzętu  
turystycznego, pokrycie kosztów 
ubezpieczenia uczestników, zakup 
materiałów programowych, transport,  
zakwaterowanie)” 

3 500 7 000 3 500

3 Uczniowski Klub Rekreacyjno - Jeździecki 
przy PZ Nr 7 
SzAiZ w Jawiszowicach
„Turystyka górska – alternatywna forma 
spędzania wolnego czasu”

Oferta nie 
została 
przyjęta

2 850 -

4 Stowarzyszenie „LINQUA”
„Pod słońcem Toskanii”

1 000 6 400 1 000
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Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

5 Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Małopolska Oddział Powiatowy Oświęcim 
„Wycieczka turystyczno – krajoznawcza 
uczniów Powiatowego Zespołu Szkół  
Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Brzeszczach do Muzeum Powstania  
Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie”

1 500 1 824 1 500

V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 11.000 zł
Lp. Nazwa 

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze 
„Brzost”
„Gmina Brzeszcze w pierwszej połowie XX 
wieku – kalendarz ścienny na 2012 rok”

5 500 7 626 5 500

2 Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
„Niemi świadkowie naszej historii – kapliczki 
i krzyże przydrożne Gminy Brzeszcze 
w fotografii mieszkańców”

1 000 1 370 1 000

3 Stowarzyszenie na Rzecz Niezależnej 
Informacji Gminy 
Brzeszcze OBIEKTYW
„Prowadzenie lokalnej telewizji internetowej  
OBIEKTYW wraz z archiwizacją  
zrealizowanych materiałów filmowych oraz  
wykonywanie wizualizacji filmowych podczas  
Rock Reggae Festival”

3 000 3 000 3 000 

4 Towarzystwo Kultury Alternatywnej i 
Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik”
„Mamy tu jak na Jamajce – niech słowa 
brzeszczańskich muzyków pozna cała Polska”

Oferta nie 
została 
przyjęta

2 200 -

5 Towarzystwo Kultury Alternatywnej i 
Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik”
„Wsparcie twórczości alternatywnych 
zespołów muzycznych działających na terenie 
gminy Brzeszcze”

1 500 1 500 1 500
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VI. Ochrona zdrowia - 7  .000 zł  
Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Stowarzyszenie „AMAZONEK” 
w Brzeszczach
„Szerzenie i promocja profilaktyki  
onkologicznej”

6 200 6 700 6 200

2 Miejsko Gminne Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków w Brzeszczach
„Ochrona zdrowia – profilaktyka, edukacja 
i rehabilitacja osób z cukrzycą”

800 800 800

VII. Nauka, oświata i wychowanie oraz  działania na rzecz współpracy międzynarodowej – 
3.000 zł
Lp. Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Stowarzyszenie „LINQUA”
„Polska prezydencja w Unii Europejskiej”

1 500 3 000 1 500

2 Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności 
Finansowej
„Edukacja Młodego Konsumenta”

1 500 3 000 1 500

VIII. Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych 10.000 zł
Lp. Nazwa

Tytuł zadania

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł)

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji (zł)

Kwota 
rozliczonej 
dotacji (zł)

1 Stowarzyszenie Ekologiczne „BIOS” Gminy 
Brzeszcze
„Edukacja ekologiczno – przyrodnicza 
mieszkańców gminy Brzeszcze. Promowanie  
najatrakcyjniejszych przyrodniczo terenów 
Gminy Brzeszcze”

4 500 7 650 4 500

2 Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło 
Jawiszowice
„Edukacja ekologiczna – poprawa pogłowia  
pszczoły miodnej na ternie gminy Brzeszcze,  
podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy koła  
Jawiszowice, upowszechnienie wśród dzieci  
wiedzy na temat pszczoły i gospodarki  
pasiecznej”

3 000 4 700 3 000

3 Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło 
w Brzeszczach
„Edukacja ekologiczna – ochrona rodzin 
pszczelich przed wyginięciem na wskutek  
chorób oraz odnowa rodzin pszczelich zajętych 
przez choroby”

1 500 2 100 1 500
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4 Koło Łowieckie „ŻBIK”
„Dokarmianie dzikiej zwierzyny w okresie  
jesienno - zimowym”

1 000 3 500 1 000

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego ma również charakter pozafinansowy.

FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ
1. Organizowanie i pomoc w organizowaniu konsultacji,szkoleń, konferencji
    - Gminne Forum Organizacji Pozarządowych które dobyło się dwukrotnie w 2011 r.
tj.12. maja oraz 26. października gdzie omawiane były między innymi bieżące sprawy     
(Czerwiec  Aktywnych Społeczności, przypomnienie procedury związanej z przyznawaniem 
Nagród Burmistrza OSKARDY oraz ważnych informacji dotyczących składanych sprawozdań
z realizacji zadań publicznych i procedury składania ofert), prezentowanie programu 
współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,  jak również  przedstawiona była 
prezentacja pt. „Jak stać się widzialnym w otoczeniu społecznym? Formy i narzędzia promocji 
działalności organizacji pozarządowych”.
   - szkolenie zrealizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w dniu 8. października 
pt. „Prowadzenie biura i księgowości organizacji pozarządowej”.
2. Pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej 
i internecie, tworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych. 
3. Udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań zadań publicznych na preferencyjnych 
warunkach – użyczenie lokali u budynku GZE ul. Kosynierów 20.
4. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z samorządem, 
które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.
5. Patronat Burmistrza nad działaniami organizacji pozarządowych.
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