Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Branice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 r.”

Branice, kwiecień 2015r.

I. Wprowadzenie
W oparciu o art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118) zwanej dalej Ustawą, Wójt Gminy
Branice jest zobowiązany przedłożyć do dnia 30 kwietnia, organowi stanowiącemu
sprawozdanie

z

realizacji

„Programu

Współpracy

Gminy

Branice

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 r.” zwanego dalej Programem.
Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXVII/307/13 Rady gminy Branice z dnia
25 listopada 2013 r. Stanowił on podstawę współpracy Gminy Branice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
poprzez określenie zasad, form współpracy oraz sfer zadań w ramach, których organizacje
realizowały przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Gminy Branice.
Opracowany projekt Programu w dniu 4 listopada 2013 r. został skierowany w celu
konsultacji społecznych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.branice.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu zaproszenia do
konsultacji wraz z projektem uchwały Programu.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość zgłaszania uwag i propozycji osobiście lub w
formie tradycyjnej-pocztowej, w terminie do 22 listopada 2013r.
Z przedstawionej formy konsultacji nie skorzystały uprawnione podmioty. Do Urzędu
Gminy Branice nie wpłynęły uwagi i opinie.

II. Formy współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi
Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

miała

charakter

współpracy

pozafinansowej oraz finansowej.

Współpraca pozafinansowa polegała na:
1. Obejmowaniu przez

wójta Gminy Branice patronatu nad przedsięwzięciami

realizowanymi przez organizacje pozarządowe.
2. Wspieraniu lokalowym organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne użyczanie
nieruchomości.
3. Udzielaniu organizacjom pozarządowym pomocy oraz porad w kwestiach związanych
z przygotowaniem ofert oraz sprawozdań, a także innymi bieżącymi zagadnieniami
związanymi z realizacją zadań publicznych.
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Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się:
1. W trybie otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z regulacjami Ustawy.

Ogłoszenia

o otwartych konkursach ofert każdorazowo zamieszczano na stronie www.bip.branice.pl,
na stronie www.branice.pl,
Zlecane

zadania

były

a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

tożsame

z

zadaniami

priorytetowymi

przedstawionymi

w Programie, a przyjętymi do Programu w oparciu o Ustawę.

III. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2014 r. :

Wójt Gminy Branice Zarządzeniem nr 49G/13 z dnia 3 grudnia 2013r. powołał
Komisję Konkursową do oceny ofert na udzielenie dotacji w zakresie wspierania działań
organizacji pozarządowych w roku 2014, w składzie:
1. Grażyna Margiel- Przewodnicząca Komisji
2. Katarzyna Herbut- Członek Komisji
3. Beata Nowak- Członek Komisji / Przedstawiciel Stowarzyszeń
4. Aneta Kuziora- Członek Komisji (oferty z zakresu Pomocy Społecznej)
5. Anna Iluk- Członek Komisji (oferty z zakresu Kultury i Sportu)

Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone poprzez publikację na stronie internetowej
www.branice.pl, www.bip.branice.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Oferty można było
składać w terminie od 28 listopada 2014r. do 30 grudnia 2014r. do godz.12.00.

OGŁOSZONE KONKURSY:

Zadanie: Z zakresu Pomocy Społecznej
Podzadania:
1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej – działań
mających na celu przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym jak
największej sprawności fizycznej i samodzielności – kwota przeznaczona na realizację
zadania: 55.400,Przyznano dotację:
-Caritas Diecezji Opolskiej -55.400,-
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2. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej skierowanych na
rzecz osób niewidomych i słabowidzących - kwota przeznaczona na realizację
zadania: 1.000,Przyznano dotację:
-Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Głubczycach- 1.000,3. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadań Gminy Branice z zakresu
ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie patologiom społecznym - kwota
przeznaczona na realizację zadania: 3.000,Przyznano dotacje:
-Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMICUS -2.500,-Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta- 500,Zadanie: Z zakresu Sporu, Kultury fizycznej i rekreacji -86.000,Podzadania:
1.Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy
Branice.
2.Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
3.Podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży.
Σ(1,2,3)=74.000,4. Upowszechnianie kultury poprzez powierzenie organizacji czasu wolnego dzieci
wiejskich pokrywając koszty wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne w
świetlicy środowiskowej.
Σ(4)=12.000,Oferenci otrzymali dotacje w wysokośći:
1. Stowarzyszenie Orzeł Branice
2. MUKS Troja Włodzienin
3. MKS Orzeł Branice
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach
5. LZS Rolnik Lewice
6. Klub Tenisa Stołowego ,,Eskulap”
7. LZS Zryw Wysoka
8. LZS Troja Włodzienin
9. Immaculata
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21.500,1.000,1.000,1.000,20.500,1.000,9.000,19.000,12.000,-

Kosztów pokryte z dotacji na realizację zadań publicznych z
wyszczególnieniem na oferentów
Stowarzyszenie ,,Orzeł” Branice
ul. Szkolna ,,Basen”
48-140 Branice

Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Popularyzacja kultury i sportu” na podstawie
umowy nr ON.524.7.2014. Zadanie realizowano w okresie 02.01.2014 – 31.12.2014.
Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości 21.500zł.
Środki finansowe własne i z innych źródeł na realizacje zadania wyniosły 1.254,23 a wkład
osobowy, w tym praca społeczne członków stowarzyszenia 5.130zł.
Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 27.884,23 zł
Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji

17%

40%

0%

Opłaty OZPN
Sprzęt sportowy

5%

Dojazdy
Badania lekarskie

2%

Art. Spożywcze
Pranie strojów
Utrzymanie obiektów

16%
20%

Cele realizacji zadania publicznego:
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Popularyzacja zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk wiejskich.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Troja Włodzienin
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Popularyzacja gier i zabaw ruchowych
wśród młodzieży wiejskiej gminy Branice oraz dbałość o zdrowie i sprawność ruchową
uczniów” na podstawie umowy nr ON.524.3.2014. Zadanie realizowano w okresie
02.01.2014-01.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000zł,
wykorzystało kwotę 999,56zł. Koszty pokryte z wkładu osobowego wyniosły 250zł.
Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 1.249,56 zł.
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Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji

Zakup Sprzętu
Sportowego

100%

Cele realizacji zadania publicznego:
- Promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych i sprzętu sportowego.
- Wyrabianie nawyku dbania o kondycję fizyczną.
- Udział w imprezach sportowych organizowanych przez MUKS i inne organizacje.
- Zagospodarowanie w sposób aktywny wolnego czasu uczniów.
Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Orzeł Branice”
ul. Słoneczna 8
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Dbałość o zdrowie i sprawność uczniów” na
podstawie umowy nr ON.524.11.2014. Zadanie realizowano w okresie 02.01.201431.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości 1.000zł. Koszty
pokryte ze środków własnych wyniosły 1,89 zł a koszty pokryte w wkładu osobowego 250zł.
Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 1.251,89 zł.
Rodzaje kosztów pokryte z dotacji

17%

Zakup sprzętu
sportowego
Organizacja
turniejów

83%

Cele realizacji zadania publicznego:
-Wyuczenie dzieci i młodzieży na dobrych pingpongistów.
-Doskonalenie poziomu sportowego.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach
Uciechowice 46
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Upowszechnianie zdrowego trybu życia” na
podstawie umowy nr ON.524.8.2014. Zadanie realizowano w okresie 02.01.2014-31.12.2014.
Stowarzyszenie otrzymało i realizowało dotację w wysokości 1.000zł. Koszty pokryte z
wkładu osobowego wyniosły 250zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 1.250 zł.

Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji
Zakup sprzętu
sportowego

100%

Cele realizacji zadania publicznego:
-Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego trybu życia przez organizowanie zajęć
sportowych.
-Kształtowanie w młodych ludziach zamiłowania do sportu.

Ludowy Zespół Sportowy ,,Rolnik” Lewice
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Krzewienie i rozwój kultury fizycznej i
rekreacji” na podstawie umowy nr ON.524.12.2014. Zadanie realizowano w okresie
02.01.2014-31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i zrealizowało dotację w wysokości
20.500 zł, koszty finansowe pokryte ze środków własnych wyniosły 6.685,79 zł. Koszty
pokryte z wkładu osobowego wyniosły 3.000zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł
30.185,79 zł.
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Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji
Ubezpieczenie

3%

Opłaty OZPN

6%

20%

Ekwiwalenty

12%

sędziowskie
Transport na mecze i
treningi
Zakup art. Spożywczych

7%

Zakup etyliny, wapna,
proszku

5%

Zakup sprzętu
sportowego

47%
Cele realizacji zadania publicznego:
-Popularyzacja zdrowego stylu życia, propagowanie sporu jako formy wypoczynku.
-Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego.

Klub Tenisa Stołowego ,,Eskulap”
ul. Żymierskiego 60A
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Dbałość o zdrowie o sprawność fizyczną,
propagowanie tenisa stołowego w środowisku” na podstawie umowy nr ON.524.10.2014.
Zadanie realizowano w okresie 02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i
wykorzystało dotację w wysokości 1.000 zł, koszty pokryte ze środków własnych wyniosły
250zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 1.250 zł.
Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji

Delegacje
Licencje

33%

67%
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Cele realizacji zadania publicznego:
-Rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów związanych ze sportem.
-Uczniowie mogli spędzać aktywnie czas wolny doskonaląc swoje umiejętności z wybranych
dyscyplin sportowych.

Ludowy Zespół Sportowy
Zryw Wysoka
Wysoka 126/6
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Krzewienie i rozwój kultury fizycznej,
rekreacji i sportu ” na podstawie umowy nr ON.524.13.2014. Zadanie realizowano w okresie
02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości
9.000 zł, koszty pokryte ze środków własnych wyniosły 40,14 zł natomiast koszty pokryte z
wkładu osobowego wyniosły 2.250 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł
11.290,14 zł.
Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji
3%
14%

Opłaty OZPN
31%
Utrzymanie boiska
Dojazdy na mecze

41%

11%

Zakup sprzętu
sportowego
Art. Spożywcze

Cele realizacji zadania publicznego:
-Utrzymanie kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
-Propagowanie zdrowego stylu życia.
-Rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej.

Ludowy Zespół Sportowy ,,Troja” Włodzienin
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Sport- drogą do integracji społecznej wśród
młodzieży” na podstawie umowy nr ON.524.4.2014. Zadanie realizowano w okresie
02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości
19.000zł, koszty pokryte ze środków własnych wyniosły 766,07zł natomiast koszty pokryte z
wkładu osobowego wyniosły 4.830 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł
24.596,07 zł.
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Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji
16%
Utrzymanie obiektu i
sprzętu
Ubezpieczenie
zawodników
Opłaty OZPN

29%

17%

Spotkanie integracyjne
i zajęcia sportowe
Paliwo na dojazdy

3%

35%

Cele realizacji zadania publicznego:
-Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród młodzieży, propagowanie sportu jako aktywnej i
zdrowej formy wypoczynku.
-Aktywizacja młodzieży ze środowisk wiejskich, rozwój uzdolnionej sportowo młodzieży.

Stowarzyszenie Immaculata
ul. S. Grota Roweckiego 3
45-267 Opole
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Świetlica Ziarenko’14” na podstawie umowy
nr ON.524.6.2014. Zadanie realizowano w okresie 02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie
otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości 12.000zł, koszty pokryte ze środków własnych
i innych źródeł wyniosły 3.000 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 15.000 zł.

Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji

Wynagrodzenie z
pochodnymi dla
wychowawcy świetlicy

100%
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Cele realizacji zadania publicznego:
Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i
socjoterapeutycznych, opiekuńczo- wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania i
zdolności poprzez realizację w trakcie tych zajęć programów profilaktycznych i
socjoterapeutycznych promujących zdrowy styl życia, mających na celu zagospodarowanie
czasu wolnego 50 dzieci i młodzieży korzystających z oferty Świetlicy Ziarenko.

Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Rehabilitacja, rozwój osobisty, readaptacja
społeczna dla uzależnionych od środków psychoaktywnych- dla osób uzależnionych
zamieszkałych na terenie gminy Branice” na podstawie umowy nr ON.524.9.2014. Zadanie
realizowano w okresie 02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało
dotację w wysokości 500zł, koszty pokryte ze środków własnych wyniosły 1076,90zł, z
kosztów ze środków finansowych z innych źródeł 26.724,68, natomiast z wkładu osobowego
4.580zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 32.881,58 zł.

Rodzaje kosztów pokrytych z
dotacji
Transport

100%

Cele realizacji zadania publicznego:
-Pomoc osobom uzależnionym w utrzymaniu abstynencji, ich rehabilitacja, rozwój osobisty i
readaptacja społeczna po leczeniu odwykowym.
-Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
i osób współuzależnionych.
-Zmniejszenie liczy osób nadużywających środki psychoaktywne, a zwiększenie ilości osób
utrzymujących trwałą abstynencję.
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Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Amicus”
ul. Szpitalna 8
48-140 Branice
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i
klubu abstynenta dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu, w tym także udzielania
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizacja imprez integracyjnych z elementami
informacyjnymi promującymi trzeźwość ” na podstawie umowy nr ON.524.5.2014. Zadanie
realizowano w okresie 02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało dotację w
wysokości 2.500zł natomiast wykorzystało dotację w wysokości 2.500,55zł (0,55zł stanowią
odsetki w RB), koszty pokryte ze środków własnych wyniosły 210,34zł, natomiast z wkładu
osobowego 2.010zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 4.720,89 zł.
Rodzaje kosztów pokryte z dotacji
2%

13%
Wyjazdy i delegacje
Integracyjne wyjazdy
terapeutycznorekreacyjne
Spotkania Integracyjne

85%

Cele realizacji zadania publicznego:
Działania profilaktyczne- zwiększenie świadomości społecznej na temat uzależnień i
ich przeciwdziałaniu. Pomoc w utrzymaniu abstynencji osobom dotkniętym uzależnieniu od
alkoholu oraz ich rodzinom, szczególnie na początku ich drogi do trzeźwości. Krzewienie
różnorodnych, alternatywnych do alkoholowych, form spędzania czasu wolnego.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Opolski Koło Głubczyce
ul. Chrobrego 4
48-100 Głubczyce
Stowarzyszenie realizowało zadanie pn. ,,Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ,
pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzin i osób
niepełnosprawnych” na podstawie umowy nr ON.524.2.2014. Zadanie realizowano w okresie
02.01.2014 do 31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości
1.000zł, koszty pokryte ze środków finansowych własnych wyniosły 2.746,05 zł, z środków
finansowych z innych źródeł 13.550 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł
17.296,06 zł.
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Rodzaje kosztów pokryte z dotacji
10%

Porady
Imprezy Integracyjne
Paczki żywnościowe

50%
40%

Cele realizacji zadania publicznego:
Łagodzenie skutków niepełnosprawności, poprawa stanu fizycznego i psychicznego,
integracja ze społeczeństwem, przeciwdziałanie niezaradności samotności i wykluczeniu
społecznemu.

Caritas Diecezji Opolskiej
Ul. Szpitalna 5a
45-010 Opole
Oferent realizował zadanie pn. ,,Działania mające na celu przywrócenie osobom
chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności” na
podstawie umowy nr ON.524.1.2014. Zadanie realizowano w okresie 02.01.2014 do
31.12.2014. Stowarzyszenie otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości 55.400 zł.
Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 71.621,15 zł.
Rodzaje kosztów pokrytych z dotacji
1%
1%

Wynagrodzenia
Zakup materiałów
Usługi obce

98%
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Cele realizacji zadania publicznego:
- Stworzenie ambulatoryjnego stanowiska usprawniania leczniczego i zapewnienie
dostępności do niego w środowisku najbliższym dla pacjenta.
-Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym
interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego.
-Udzielanie instrukcji i konsultacji osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży
szkolnej, zagrożonym wadami postawy oraz osobom starszym i niedołężnym, które mają
utrudniony dostęp do stanowisk usprawniania; prowadzenie edukacji i oświaty zdrowotnej.
-Podniesienie jakości życia, a zwłaszcza samodzielności i sprawności zdrowotnej,
osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych.
-Przywracanie zaradności życiowej, społecznej i zawodowej osobom
niepełnosprawnym, rozwijanie umiejętności pełnienia utraconych ról w społeczeństwie i
życiu publicznym.
-Zachęcanie osób chorych i starszych do leczenia się w ośrodkach specjalistycznych
oraz większej troski o swoje zdrowie.
-Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie rehabilitacji.
-Poprawa jakości usług zdrowotnych w dziedzinie tzw. Rehabilitacji środowiskowej
zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, krzewienie kultury prozdrowotnej w
społeczeństwie.
-Ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia,
wyrównanie szans ludności wiejskiej i na terenach słabiej zaludnionych, w dostępie do
świadczeń medycznych.
-Poprawa sytuacji bytowej i zawodowej rodzin lub opiekunów osób chorych,
konfrontowanych ze zjawiskiem zaprzestania pracy zawodowej i spychania na margines życia
społecznego, kulturalnego, itp.
Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw.
,,małych grantów’’ w roku 2014 Gmina Branice wydała 0 zł
W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
Urzędu Gminy w Branicach w dniu 26.08.2014r. wpłynęła jedna oferta. Oferentem była
fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego. Fundacja złożyła ofertę
na wsparcie zadania publicznego pn. ,,Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym – Branice fabryką dobra”, wnioskowana kwota dotacji wynosiła 290 zł. W
zawiązku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz na wykonywanie zadań związanych z Rocznym Programem Współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2014r., w dniu 02.09.2014 Pani Wójt odmówiła
współfinansowania ww. zadania.
.

Sporządziła:
Aneta Kopeczek
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