Bierawa 2013-04-24

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2012 roku.

Roczny program współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2012 został
uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 listopada 2011r.
Dokument ten zakładał, Ŝe 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 budŜetu Gminy organizacjom
pozarządowym na realizację poszczególnych zadań,
2) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych zleconych w drodze konkursów ofert,
3) liczba otwartych konkursów ofert,
4) liczba ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych,
5) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, w tym w formie
wsparcia i w formie powierzenia,
6) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,
7) obszary zadaniowe.
W roku 2012 Gmina Bierawa zrealizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi
8 zadań publicznych na łączną kwotę 428.671,35 zł. Z budŜetu Gminy przekazano na
realizację tych zadań kwotę 303.490,79 zł, na planowaną kwotę 313.000 zł. Udział środków
finansowych przeznaczonych przez organizację wyniósł 125.180,56 zł.
Zlecanie realizacji zadań publicznych następowało w trybie przewidzianym w ustawie
o poŜytku publicznym i o wolontariacie, czyli w formie otwartego konkursu ofert.
Na realizację zadań ogłoszono 3 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 7 oferentów, składając 8 ofert na realizację poszczególnych
zadań. Wszyscy oferenci spełnili wymogi ogłoszenia i ich oferty zostały przyjęte. Zawarto
8 umów na realizację poszczególnych zadań, w tym: 3 w formie wsparcia i 5 w formie
powierzenia.
1. W zakresie ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – ofertę
złoŜył 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.
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Zadanie to wykonywała Stacja Obsługi Caritas w Bierawie. Całkowity koszt realizacji
zadania, jak wynika ze sprawozdania wyniósł 254.007,56 zł. Z budŜetu Gminy na to
zadanie udzielono dotacji w kwocie 135.000 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnym
zakresie, sfinansowano z niej 53 % poniesionych kosztów. RóŜnicę (119.007,56 zł)
Caritas pokrył ze środków pozyskanych z innych źródeł, w tym z kontraktu.
2. W zakresie kultury fizycznej i sportu – ofertę złoŜyło 5 Ludowych Zespołów
Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa. Podmiotom tym powierzono
wykonanie zadania polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w tym
szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy. Z oferentami zawarto 5 odrębnych umów.
Na realizację tego zadania udzielono dotacji z budŜetu gminy w ogólnej kwocie
149.490,79 zł, na planowana kwotę 159.000 zł, w tym:
- LZS w Starym Koźlu – 45.100 zł
- LZS Bierawa
- 15.100 zł, z czego wykorzystano 5.590,79 zł.
- LZS Dziergowice
- 46.800 zł
- LZS Stara Kuźnia - 25.000 zł.
- LZS Kotlarnia
- 27.000 zł
Z przedłoŜonych sprawozdań wynika, Ŝe przyznana dotacja, za wyjątkiem Ludowego Zespołu
Sportowego w Bierawie, została
wykorzystana w pełnej wysokości. Przyczyną
niewykorzystania przyznanej dotacji przez Ludowy Zespół Sportowym w Bierawie było
rozwiązanie umowy na skutek likwidacji podmiotu.
3. W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych – do konkursu przystąpił
jeden oferent – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
składając dwie oferty na realizację róŜnych zadań. Jednostce tej powierzono w formie
wsparcia realizację oferowanych zadań na podstawie dwóch odrębnych umów, a
mianowicie:
1) bieŜące utrzymanie świetlicy mniejszości niemieckiej w Lubieszowie. Ogólny koszt
zadania wyniósł – 8.989,55 zł, w tym dotacja z budŜetu Gminy w kwocie 6.520 zł,
tj. 73 % ogólnych kosztów
2) Podtrzymywanie toŜsamości mniejszości narodowej oraz integracja obywatelska
mniejszości niemieckiej w ramach partnerstwa z miastem Ostfildern i Grupą
Kemnat. Ogólny koszt zadania wyniósł 16.183,45 zł, w tym dotacja z budŜetu Gminy
w kwocie 12.480 zł, tj. 77 % ogólnych kosztów.
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 remontu dachu Kościoła
Parafialnego pw. Jana Nepomucena w Starym Koźlu (etap II) w kwocie 14.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań i rozliczenia dotacji zawarte zostały
w sprawozdaniach.
Wójt Gminy
Ryszard Gołębowski

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie przedłoŜono
Radzie Gminy w dniu 24.04.2013r. oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.04.2013r.
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