SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BRÓJCE Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011.
PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA:

Art. 5a., ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej ustawą:
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE:

W programie określono priorytetowe zadania publiczne:
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez:
• zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
• zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
• organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,
• organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

FORMY WSPÓŁPRACY:
1.Współpraca Gminy Brójce z Organizacjami może być realizowana w następujących formach:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może odbywać się poprzez
powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr
84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
2. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecania.

OTWARTY KONKURS OFERT:
Wójt Gminy ogłosił 1 otwarty konkurs ofert w zakresie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ...” oraz „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu ...”.
Wpłynęła 1 oferta z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ...”, która spełniła wymogi i została rozpatrzona pozytywnie.
Wpłynęła 1 oferta z zakresu „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ...”. Oferta nie spełniła wymogów i została odrzucona.
Zadanie publiczne

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ...”.

Liczba ofert

1

Liczba ofert odrzuconych

0

Organizacja

GLKS Miazga Brójce

Okres realizacji

17.02.2011 - 31.12.2011

Kwota dotacji

40 000,00

Kwota wykorzystana (zł)

39 829,97

Kwota zwrócona (zł)

170,03

Opis adresatów zadania

Udział w zadaniu - 340 osób

Czy zakładane cele i rezultaty zostały Tak.
osiągnięte w wymiarze określonym w Zachęcenie mieszkańców gminy to czynnego spędzania wolnego czasu poprzez upowszechnianie sportu,
zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii poprzez wskazanie młodzieży alternatywnych form spędzania
ofercie?
wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, rywalizacja drużynowa nauka zasad fair play,
wyłanianie reprezentacji do zawodów i turniejów rangi powiatowych, wojewódzkich ogólnopolskich oraz
międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych, poznawanie unikalnych walorów
przyrodniczych Polski, rozwój psychofizyczny młodzieży, propagowanie i zachęcenie do aktywnego
uprawiania różnych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców gminy, utrzymanie w należytym stanie
bazy sportowej na terenie gminy, poprawianie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu sportowym, nauka pływania, uzyskiwanie przez
członków klubu uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych, obniżenie kosztów realizacji zadań poprzez
organizowanie zadania za pomocą własnej kadry, promocja terenów leżących w obszarze gminy, działania
prozdrowotne (m.in. zmniejszenie ryzyka zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca oraz chorób
dróg oddechowych wśród mieszkańców gminy, zapobieganie oraz walka z nadwagą i otyłością).

ZLECANIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT:
Wsparcie w realizacji zadań w dziedzinie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ...”, zgodnie z art. 19a ustawy, otrzymało
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach "Szkoła z przyszłością" na następujące zadania:
1.
Zadanie publiczne

"Juniorek i junior, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie"

Liczba ofert

1

Liczba ofert odrzuconych

0

Organizacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach "Szkoła z przyszłością"

Okres realizacji

28.03.2011 - 24.06.2011

Kwota dotacji

5 000,00

Kwota wykorzystana (zł)

5 000,00

Kwota zwrócona (zł)

0

Opis adresatów zadania

30 uczniów z Gminy Brójce w zajęciach zwiększających wiedzę o technikach dziennikarskich,
ekologiczno-przyrodniczą, zwiększania tempa czytania i pisania, poprawności pisowni ortograficznej.

Opis osiągniętych rezultatów

Zwiększyło się tempo czytania i pisania. Nastąpiła poprawa pisowni ortograficznej. Nastąpiła poprawa
umiejętności koncentracji. Zwiększyła się zdolności myślenia abstrakcyjnego. Uczniowie nauczyli się
podstawowych technik relaksacyjnych. Uczniowie nauczyli się budowania poprawnych wypowiedzi.
Zwiększył się potencjał dziennikarski. Zwiększył się zasób wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.
Zwiększyły się umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do. identyfikowania i
rozwiązywania problemów. Zwiększyła się umiejętności formułowania wniosków opartych na
obserwacjach. empirycznych dotyczących przyrody. Uczniowie nabyli postawy badawcze. Uczniowie
nabyli postawy proekologiczne. Ukształtował się właściwego stosunku do zwierząt, Zwalczone zostały
przejawy znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, Ukształtowane
zostały postawy zdrowotne jednostki służących zdrowiu. Zwiększyły się umiejętności korzystania z
nowoczesnych źródeł informacji. Zwiększyło się poczucie własnej wartości u grupy uczniów objętych
projektem. Zwiększyła się umiejętność działania w grupie. Nauki została oddemonizowana, pokazano, że
może być ona również świetną zabawą. Zwiększenie świadomości uczniów, że łatwo jest osiągnąć sukces.
Poprawiło się funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

2.
Zadanie publiczne

„SZKOŁA BEZ PORAŻEK”

Liczba ofert

1

Liczba ofert odrzuconych

0

Organizacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach "Szkoła z przyszłością"

Okres realizacji

01.10.2011 - 27.12.2011

Kwota dotacji

5 000,00

Kwota wykorzystana (zł)

5 000,00

Kwota zwrócona (zł)

0

Opis adresatów zadania

15 uczniów z dysleksją rozwojową i ryzykiem dysleksji.
15 uczniów z wadami wymowy.

Opis osiągniętych rezultatów

Uczniowie zwiększyli tempo czytania i pisania, nastąpiła poprawa pisowni ortograficznej, poprawiła się
umiejętność koncentracji, zwiększyła się zdolność myślenia abstrakcyjnego, uczniowie nauczyli się
podstawowych technik relaksacyjnych, uczniowie nauczyli się budowania poprawnych wypowiedzi,
nastąpiło zwiększenie poczucia własnej wartości u grupy uczniów objętych projektem, poprawa
umiejętności działania w grupie, uczniowie uświadomili sobie, że łatwo jest osiągnąć sukces, nastąpiła
poprawa funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym.

Na podstawie sprawozdań końcowych
Brójce, dnia 23 kwietnia 2012r.

...............................................................
Wójt Gminy

