
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2012 roku 
 
Omawiany program współpracy ustanowiony został uchwałą Nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 
roku; Zawierał on określenie celów, obszarów, zasad oraz form współpracy gminy Brody z III sektorem. Współpraca gminy 
Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. (Dz.U. z 2003 nr 96 poz. 873). Ma ona charakter finansowy i pozafinansowy. 

 
Współpraca finansowa 
Gmina wspierała realizację sfery pożytku publicznego wraz z udzieleniem dotacji na zadania publiczne. Przekazanie dotacji 
odbywało się według procedury Otwartego Konkursu Ofert, która w uproszczeniu przedstawia się następująco: 

 Ogłoszenie konkursu i podanie go do publicznej wiadomości w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej. (9.02.2012)   

 Na składanie ofert do urzędu gminy, przeznaczony był termin po upływie 21 – dni od ogłoszenia konkursu. 

 Zasady przyznawania dotacji ustalone były programie współpracy gminy z organizacjami na 2012 rok, ogłoszeniu o 
konkursie oraz w regulaminie konkursu. Dokumenty te dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 

 Zgłoszenia oceniała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody. Analizowano wnioski pod kątem formalnym, 
spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie konkursu ofert. Komisja analizowała stopień zaangażowania 
podmiotów w rozwiązywanie problemów społecznych oraz przewidywane efekty realizacji  

 Po rozważeniu opinii tego gremium, 30 marca 2012r, Wójt Gminy Brody podpisał zarządzenie o przyznaniu następujących 
dotacji: 
 

Sfera 

pożytku 

publicz-

nego: 

Nr 

za-

da-

nia: 

Nazwa zadania do realizacji  

w 2012 roku: 

Kwota 

dotacji 

na 

zadanie 

Nazwa oferenta 

Okres 

reali-

zacji 

zadania: 

Upow-

szech-

nianie 

kultury 

fizycznej  

i sportu 

1 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród mieszkańców gminy Brody, 

poprzez szkolenia sportowe oraz  

uczestnictwo w zawodach, 

organizowanych przez Świętokrzyski 

Związek Piłki Nożnej w Kielcach. 

30 000zł 
Stowarzyszenie Sportowe 

„Kamienna” Brody  

Od dnia 

podpi-

sania 

umowy  

do dnia  

17 

grudnia 

2012 

roku. 

8 000zł. 
Centrum Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Brodach 

2 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez szkolenia sportowe, organizację 

i udział w zawodach piłki nożnej 

odbywających się na terenie gminy 

Brody 

4 800zł 
Stowarzyszenie „Barchan 

Krynki” Krynki  

1 200zł 
Stowarzyszenie  Sportowe 

„Czarni Ruda”  

1 000zł Stowarzyszenie „Borowiaki” 

3 
Upowszechnianie i rozwój kultury 

fizycznej, działalność szkoleniowa 

w dziedzinie lekkoatletyki. 

10 000zł 
Ludowy Klub Biegacza 

„Rudnik”  

Profilak-

tyka 

zależnień, 

przeciw-

działanie 

patologiom 

społecz-

nym 

4 
przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez 

organizację spotkań profilaktycznych dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

2 500zł 
Stowarzyszenie „Dobre Jutro” 

Z Dziurowa 

1 000zł 
Stowarzyszenie „Brody nad 

Kamienną”  

13 000zł 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Rodzina”  

Pomoc 

społeczna 
5 

Pomoc społeczna poprzez wspieranie 

wydawania produktów żywnościowych 

dla rodzin i osób w trudnej sytuacji 

życiowej. 

1 500zł 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Rodzina”  

2 000zł 

Stowarzyszenie Świętokrzyski 

Bank Żywności Ostrowiec 

Świętokrzyski 

RAZEM: 75 000zł  

 
Wszystkie wyżej przedstawione zadania sfery pożytku publicznego zostały zrealizowane.  
Cele szczegółowe przedstawione przez oferentów zostały spełnione. Wyjątkiem tu był jedynie wniosek Stowarzyszenia 



„Dobre Jutro”, które zdecydowało się odstąpić od podpisywania umowy na realizację zadania publicznego. Kwota 
przeznaczona na tę dotację: 2 500zł nie została wykorzystana. 
Ponadto, 5 listopada Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody złożyło do Urzędu Gminy wniosek o przyznanie dotacji w 
ramach tzw. małych grantów, na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tryb ten oznacza 
procedurę z pominięciem otwartego konkursu ofert. W związku z tym, po upublicznieniu oferty na tablicy ogłoszeń i w 
biuletynie informacji publicznej oraz na stronie www.brody.info.pl, 3 grudnia podpisano umowę na powierzenie realizacji 
zadania publicznego i przekazano dotację w wysokości 10 000zł. 
Dotacje dla na działalność pożytku publicznego w 2012 roku: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -  65 000 zł; 
Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie patologiom społecznym – 14 000 zł; Pomoc społeczna – 3 500 zł. 
 
Współpraca pozafinansowa: 
Gmina Brody konsultuje swoje działania w sferze pożytku publicznego między innymi poprzez współpracę z gremiami 
doradczymi: 

 Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Brody. W jego skład wchodzi Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Kultury Rady Gminy w Brodach, Sekretarz Gminy Brody, Skarbnik Gminy Brody oraz  trzej reprezentanci 
stowarzyszeń działających na terenie gminy Brody (wyłonieni na walnym zebraniu organizacji pozarządowych działających 
w gminie Brody).  (Zarządzenie nr 103/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2010 roku.). Działalność zespołu w 
2012r.: 
- opiniowanie treści treść programu współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi w 2013r. (na spotkaniu w dn. 
19.11.2013r.); 

 Gminna Rada Sportu. W dniu 7 stycznia 2011r., zarządzeniem nr 1/2011 Wójt Gminy w Brodach zmienił skład osobowy 
Gminnej Rady Sportu w Brodach. W jej skład wchodzą: Ewa Fogiel - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i 
Bezpieczeństwa Rady Gminy w Brodach, Janusz Adamus – Radny Gminy  w Brodach, Tomasz Margula – Dyrektor Centrum 
Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz pięć osób – przedstawicieli stowarzyszeń sportowych działających na terenie 
gminy Brody. 
Działalność Gminnej Rady Sportu w 2012r.: 
19 listopada 2012r.  odbyło się walne zebranie przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy 
Brody. Uczestniczyli w niej również członkowie tego gremium. Poniżej zamieszczone jest sprawozdanie ze spotkania. 
Członkowie zespołów doradczych pełnili swoje funkcje nieodpłatnie. 

19 listopada 2012r.  w budynku Urzędu Gminy w Brodach odbyło się walne spotkanie organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i  wolontariacie realizujących zadania ze sfery pożytku publicznego na terenie gminy Brody. Na spotkaniu 
odbyły się konsultacje treści projektu programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.  Uczestnicy zebrania wnioskowali, by Wójt Gminy 
Brody rozwiązał Gminną Radę Sportu. Podobne zadania wykonuje Rada Pożytku. Ponadto w  szeregach Rady Pożytku 
zasiadają przedstawiciele dwóch stowarzyszeń sportowych. Obecni na walnym zebraniu przedstawiciele organizacji 
pozarządowych w wyniku jawnego głosowania, zaproponowano osoby wchodzące w skład Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Brodach: Sylwester Dudek, Mirosław Świrta. 

Pozostałe formy współpracy pozafinansowej: 

 wzajemne informowanie się o planach działań w sferze pożytku publicznego; 

 publikowanie na stronach internetowych Gminy Brody, i przesyłanie stowarzyszeniom informacji ważnych dla 
stowarzyszeń. Wiadomości te dotyczyły szkoleń oraz możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową 
organizacji; 

 pomoc merytoryczna – m. in. w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł; 

 udostępnianie pomieszczeń gminnych na potrzeby realizacji zadań sfery publicznej przez stowarzyszenia. 

 Poprzez realizację Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  w 2012 roku, zrealizowano następujące cele: 

 Zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z przeciwdziałaniem niekorzystnym zjawiskom społecznym w 
gminie Brody. 

 Wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz rozwój współpracy gminy z 
organizacjami pozarządowymi. 

 Rozwój kultury fizycznej w gminie; 

 Wzmocnienie potencjału oraz wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie ważnych problemów 
społecznych 

 Upowszechnienia modelu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem pozarządowym, 

 Wzrost świadomości społecznej w zakresie działalności charytatywnej,  

 Racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych. 

 Promocja Gminy Brody. 


