Bierawa 2012-04-16

INFORMACJA
z realizacji Programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego w 2011 roku.

Roczny program współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011
został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2010r.
Program zakładał, Ŝe cele zawarte w Programie współpracy będą realizowane
poprzez współpracę z organizacjami i zlecanie realizacji zadań publicznych,
polegające na:
1. powierzeniu wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2. wspieraniu zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zlecanie realizacji zadań publicznych następowało w trybie przewidzianym
w ustawie o poŜytku publicznym i o wolontariacie, czyli w formie otwartego konkursu
ofert, a takŜe w przepisach odrębnych. Takim przepisem odrębnym była ustawa z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Realizacja zadań następowała przez następujące podmioty:
1. Caritas Diecezji Opolskiej,
2. Ludowe Zespoły Sportowe działające na terenie Gminy Bierawa,
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.
Caritas Diecezji Opolskiej – 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 247.427,09 zł. Z budŜetu Gminy na to zadanie udzielono
dotacji w kwocie 135.000 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnym zakresie,
sfinansowano z niej 55% poniesionych kosztów. RóŜnicę Caritas pokrył ze środków
pozyskanych z innych źródeł, w tym z kontraktów zawartych z Opolskim
Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ludowym Zespołom Sportowym - powierzono wykonanie zadania polegającego na
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w tym szczególnie wśród dzieci
i młodzieŜy. Na realizację tego zadania udzielono dotacji z budŜetu gminy
w następujących wysokościach:
- LZS w Starym Koźlu – 39.560 zł
- LZS Bierawa
- 15.860 zł
- LZS Dziergowice - 42.060 zł
- LZS Stara Kuźnia – 25.160 zł.
- LZS Kotlarnia
- 31.860 zł
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Z przedłoŜonych sprawozdań wynika, Ŝe przyznana dotacja została wykorzystana
przez 4 LZS-y w pełnej wysokości. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” przyznaną
dotację wykorzystał w 95 %, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.750 zł zwrócił
do budŜetu gminy.
Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim –
powierzono w formie wsparcia realizację zadań z zakresu działalności na rzecz
mniejszości narodowych.
TSKN realizowało na terenie Gminy 2 zadania, a mianowicie:
1) bieŜące utrzymanie świetlicy mniejszości niemieckiej w Lubieszowie.
Ogólny koszt zadania wyniósł – 8.276 zł, w tym dotacja z budŜetu Gminy
w kwocie 6.300 zł.
2) podtrzymywanie toŜsamości mniejszości niemieckiej Oktoberfest 2011 - ogólny
koszt zadania wyniósł – 15.030,02 zł, w tym dotacja z budŜetu Gminy w kwocie 11.700 zł.
Dotacja na te zadania została wykorzystana w pełnej wysokości.
Ponadto, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami - udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
1) renowację elewacji Kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Bierawie
– w kwocie 14.000 zł
2) remont dachu Kościoła parafialnego pw. Jana Nepomucena w Starym Koźlu –
w kwocie 14.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań i rozliczenia dotacji zawarte
zostały w ich sprawozdaniach.

Wójt Gminy
Ryszard Gołębowski
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