Bierawa 2017-04-19

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Roczny program współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 został uchwalony
przez Radę Gminy w dniu 30 listopada 2015 r.
Dokument ten zakładał, że cele zawarte w Programie będą realizowane między innymi przez
zlecanie realizacji zadań publicznych oraz współpracę na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W Programie przyjęto następujące mierniki oceny realizacji rocznego Programu Współpracy:
1) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy organizacjom
pozarządowym na realizację poszczególnych zadań;
2) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
zleconych w drodze konkursów ofert;
3) obszary zadaniowe;
4) liczba otwartych konkursów ofert,
5) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych,
6) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, w tym w formie wsparcia
i w formie powierzenia,
7) liczba umów, które nie zostały zrealizowane.
W roku 2016 Gmina Bierawa zrealizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi
8 zadań publicznych na łączną kwotę 496.018,73 zł. Z budżetu Gminy przekazano na
realizację tych zadań kwotę 343.250 zł. Udział środków finansowych przeznaczonych przez
organizacje wyniósł 152.768,73 zł.
Zlecanie realizacji zadań publicznych następowało w trybie przewidzianym w ustawie
o pożytku publicznym i o wolontariacie, czyli w formie otwartego konkursu ofert.
Na realizację zadań ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w zakresie następujących obszarów
zadaniowych:
1) ochrona zdrowia i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) kultura fizyczna i sport,
3) działalność na rzecz mniejszości narodowych.
Do konkursów przystąpiło łącznie 6 oferentów, składając 12 ofert na realizację poszczególnych
zadań. Wszyscy oferenci spełnili wymogi ogłoszenia i ich oferty zostały przyjęte.
Zawarto 12 umów na realizację poszczególnych zadań, w tym 4 w formie wsparcia
i 8 w formie powierzenia.
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1. W zakresie ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – ofertę
złożył tylko jeden podmiot – Caritas Diecezji Opolskiej.
Jednostce tej powierzono w formie wsparcia realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia,
polegającego na świadczeniu usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym osób
chorych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjną i domową terapię
i rehabilitację leczniczą.
Zadanie to wykonywała Stacja Obsługi Caritas w Bierawie. Całkowity koszt realizacji
zadania, jak wynika ze sprawozdania wyniósł 319.628,60 zł. Z budżetu Gminy na to
zadanie udzielono dotacji w kwocie 172.000 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnym
zakresie. Różnicę Caritas pokrył ze środków własnych.
2. W zakresie kultury fizycznej i sportu – ofertę złożyły 4 Ludowe Zespoły Sportowe
działające na terenie Gminy Bierawa. Podmiotom tym powierzono wykonanie zadania
polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w tym szczególnie wśród
dzieci i młodzieży. Z oferentami zawarto 8 umów, odrębnie na każde półrocze 2016 roku.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji z budżetu gminy w ogólnej kwocie 153.250 zł,
w tym:
- LZS w Starym Koźlu
- LZS w Dziergowicach
- LZS w Starej Kuźni
- LZS w Kotlarni

- 29.800 zł
- 55.800 zł
- 28.200 zł
- 39.450 zł.

3. W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych – do konkursu przystąpił
jeden oferent – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
składając trzy oferty na realizację różnych zadań. Jednostce tej powierzono w formie
wsparcia realizację oferowanych zadań na podstawie odrębnych umów. Udzielono dotacji
w łącznej kwocie 18.000 zł. Dofinansowaniem objęto następujące zadania:
1) bieżące utrzymanie świetlicy mniejszości niemieckiej w Lubieszowie – działalność
świetlicowa – całkowity koszt realizacji zadania wyniósł – 8.770,13 zł, w tym
dotacja 6.450 zł;
2) podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowej oraz integracja obywatelska
mniejszości niemieckiej w ramach poznawania
dziedzictwa kulturowego
mniejszości niemieckiej – całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.938,06 zł,
w tym dotacja 3.660 zł;
3) podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowej oraz integracja obywatelska
mniejszości niemieckiej - Oktoberfest – całkowity koszt realizacji zadania wyniósł
9.431,94 zł, w tym dotacja 7.890 zł.
Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań i rozliczenia dotacji zawarte zostały
w sprawozdaniach.
Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń
Sporządziła: Barbara Gawlik
Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz skierowano pod obrady Rady
Gminy w dniu 25.04.2017 r.
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