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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 2017 poz.60) zwanej dalej Ustawą,  Wójt Gminy 

Branice jest zobowiązany przedłożyć do dnia 31 maja, organowi stanowiącemu sprawozdanie 

z realizacji „Programu Współpracy Gminy Branice  

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2016 r.” zwanego dalej Programem. 

Program przyjęty został Uchwałą Nr XXII/98/15 Rady Gminy Branice z dnia  

16 listopada 2015 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. 

 

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. 

  

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.   
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Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert każdorazowo zamieszczano na stronie 

www.bip.branice.pl, na stronie www.branice.pl,  a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy. Zlecane zadania były tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi  

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

2. W trybie poza konkursowym na wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z regulacjami Ustawy. 

 

III. Powołanie komisji konkursowych  

  

 Wójt Gminy Branice Zarządzeniem nr 21G/16 z dnia 11 stycznia 2016r. ogłosił nabór 

na członków komisji konkursowych. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronach: 

www.branice.pl, www.bip.branice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie. Ze zgłoszonych 

kandydatur Wójt Zarządzeniem nr 2G/16 z dnia 21 stycznia 2016r. powołał komisje w celu 

opiniowania ofert złożonych w ramach I naboru, w dniu 25 stycznia 2016r.: 

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie: 
- Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Katarzyna Herbut- Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Joanna Plasło - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata) 
- Iwona Sęga - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i   
                               Rozwoju Wsi Uciechowice) 
 

2.   Wspierania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym w składzie: 

- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Iwona Kopaniecka - Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Arkadiusz Korus - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Krótkofalowców  
                               Pogórza Opawskiego)  
-Joanna Plasło - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata) 
 

3.   Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie: 
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Aneta Kuziora - Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Karolina Świerkosz- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie na Rzecz odnowy i   
                           Rozwoju wsi Jakubowice) 
-Iwona Sęga - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i   
                          Rozwoju Wsi Uciechowice) 
 

4.   Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w składzie: 
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Grażyna Margiel- Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
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- Karolina Świerkosz- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie na Rzecz odnowy i  
                                   Rozwoju wsi Jakubowice) 
-Tomasz Pawluś - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LZS Piast Dzbańce) 
 

5.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie: 
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Katarzyna Herbut- Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Tomasz Pawluś- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LZS Piast Dzbańce) 
- Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LZS Orzeł Branice 

 

W dniu 29 lutego 2016r. Wójt Zarządzeniem nr 13G/16 z dnia 29 lutego 2016r. powołał 

komisje w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II naboru, w dniu 8 marca 2016r.,: 

1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie: 
- Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Katarzyna Herbut- Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Joanna Plasło - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata) 
- Iwona Sęga - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i   
                               Rozwoju Wsi Uciechowice) 
 

2.   Wspierania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym w składzie: 

- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Katarzyna Herbut - Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Tomasz Pawluś - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LZS Piast Dzbańce) 
-Joanna Plasło - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata) 
 
 

3.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie: 
- Aneta Kopeczek – Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Katarzyna Herbut- Przedstawiciel Organu Wykonawczego 
- Tomasz Pawluś- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LZS Piast Dzbańce) 
- Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LZS Orzeł Branice 

 

 

 

 

IV Otwarte konkursy ofert na realizacj ę zadań w 2016 r.: 

 

Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone poprzez publikację na stronie internetowej 

www.branice.pl, www.bip.branice.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.  
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OGŁOSZONE KONKURSY: 

 

I NABÓR KONKURSOWY  

Zadanie: Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 2.300,- 

 
1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 

i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
patologiom społecznym– kwota przeznaczona na realizację zadania: 2.300,- 

 
Przyznano dotację: 
    - 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych: 
 

1.  Stowarzyszenie Klub Abstynenta Amicus 
 
 
Zadanie: Z zakresu  sporu, kultury fizycznej i rekreacji -99.500,- 
 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej – Popularyzacja gier i zabaw sportowych wśród dzieci i 
młodzieży – kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000,- 

 
Przyznano dotację: 

1. MUKS Troja Włodzienin – 1.100,- 
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych: 

1. MUKS Orzeł Branice 
2. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakubowice 
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach 

 
 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej – Upowszechnianie piłki nożnej – kwota przeznaczona na 
realizację zadania: 90.000,- 

 
Przyznano dotację: 

1. LZS Orzeł Branice – 40.230,- 
2. LZS Piast Dzbańce – 8.635,50 
3. LZS Rolnik Lewice – 25.500,- 
 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych: 
 1.LZS Zryw Wysoka 
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3. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 

i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej – Organizacja biegowych imprez sportowych – kwota 
przeznaczona na realizację zadania: 1.700,- 

 
Brak ofert. 

 
 

Zadanie:  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -30.000,- 
 

1.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego – kwota przeznaczona na realizację zadania: 30.000,- 

 
Przyznano dotację: 

    - 
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakubowice 
2. Stowarzyszenie Zespołu Tańca Nowoczesnego ,,Impuls” 

 
 
 

Zadanie:  Z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych -53.000,- 
 

1.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych – Działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących – 
kwota przeznaczona na realizację zadania: 1.000,- 

 
Przyznano dotację: 

  1. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce – 1.000,- 
 

2.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 
Przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym sprawności fizycznej i 
samodzielności – kwota przeznaczona na realizację zadania: 52.000,- 

 
Przyznano dotację: 

  1. Caritas Diecezji Opolskiej – 52.000,- 
 
 

Zadanie:  Z zakresu nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania -
20.000,- 
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1.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu nauki szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania – Prowadzenie dziennej placówki opiekuńczo- 
wychowawczej dla dzieci – kwota przeznaczona na realizację zadania: 20.000,- 

 
Przyznano dotację: 

  1. Stowarzyszenie Immaculata – 20.000,- 
 

 
II NABÓR KONKURSOWY  

 
Zadanie: Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym-II edycja- 2.300,- 

 
1.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym– kwota przeznaczona na realizację zadania: 2.300,- 

 
Przyznano dotację: 
    - 

 
 

Zadanie: Z zakresu  sporu, kultury fizycznej i rekreacji -10.500,- 
 

1.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej – Popularyzacja gier i zabaw sportowych wśród dzieci i młodzieży – 
kwota przeznaczona na realizację zadania: 2.000,- 

 
Przyznano dotację: 
1.Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakubowice– 1.250,- 

 
2.Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe 
i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej – Upowszechnianie piłki nożnej – kwota przeznaczona na realizację 
zadania: 8.500,- 

 
Przyznano dotację: 

1.LZS Zryw Wysoka – 8.500,- 
 
V. OFERTY POZA TRYBEM KONKURSOWYM 

 
1. Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe realizowało zadanie z zakresu 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.,, Jednodniowe imprezy sportowo – 
rekreacyjne” w okresie 9.05.2016-31.07.2016. Wysokość dofinansowania: 808 zł. 
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2.Stowarzyszenie LZS Orzeł Branice realizowało zadanie z zakresu Wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej pn.,, Organizacja zajęć lekkoatletycznych dla dzieci” w 
okresie 4.10.2016-16.12.2016. Wysokość dofinansowania: 4.300 zł. 

 
3. Stowarzyszenie Immaculata realizowało zadanie z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym  pn.,, W trosce o młodego człowieka’16- profilaktyka i 
przeciwdziałanie patologiom społecznym” w okresie 8.06.2016-30.06.2016. Wysokość 
dofinansowania: 2.300 zł. 

 
 
VI. ROZLICZENIE DOTACJI 

Zwrot Nazwa zadania Podmiot Przyznana 
dotacja 

Prawidłowo 
rozliczone 

Dotacja 

1. Działanie na rzecz osób niewidomych 
i słabowidzących 

Polski Związki Niewidomych 
Okręg Opolski Koło Głubczyce  

1.000,- 1.000,- - 

2. Przywrócenie osobom chorym i 
niepełnosprawnym sprawności fizycznej 
i samodzielności 

Caritas Diecezji Opolskiej 52.000,- 52.000,- - 

3.Prowadzenie dziennej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej  

Immaculata 20.000,- 20.000,- - 

Impuls 15.000,- 15.000,- - 4. Popularyzacja różnych form tańca na 
terenie Gminy Branice Kaprys 9.999,84 9.999,84 - 

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

Immaculata 2.300,- 2.300,- - 

MUKS Troja 1.100,- 1.074,80 25,20 
(12.10.2016) 

6. Popularyzacja gier i zabaw wśród 
dzieci i młodzieży 
 Jakubowice 1.250,- 1.182,98 67,02 

(30.12.2016) 

Orzeł Branice 40.230,- 40.230,- 0 

Piast Dzbańće 8.635,50 aneksem 
zmniejszono do 

4.318,50 

4.318,50 0,- 

Rolnik Lewice 25.500,- 25.500,- 0,- 

Zryw Wysoka 8.500,- 8.496,10 3,90 zł 
(23.02.2017) 

7. Upowszechnianie piłki nożnej 

Orzeł Branice 4.300,- 2678,26 1621,74  

3. Organizacja biegowych imprez 
sportowych 

808,- BTS 808,- 808,- 0,- 

  186.306,34 184.588,48 1.717,86 

 
                           Z up. Wójta 
      /-/ Aneta Kopeczek 
     Kierownik referatu budownictwa, ochrony środowiska 

 i gospodarki nieruchomościami 


