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Rybno. dnia 6.04.2016r.

SPRAWOZDANIB Z REALIZACJI:

PROGR{MIJ WSP6LPRACY GMINY RYBNO Z OI{GANIZACJAMI
POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ,{CYM]
DZIALALNOSC POZY'IKU PIJBLICZNEGO W ROKU 2015
Stosownie do aft_ 5a ust. 3 usta$,J z dDia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego io wolontariacie ( Dz. tJ. 22016t.,poz.23g) oraz g 10 uchwaly nrXlV/ll4/15
Rady Cminy Rybno z dnia

lT listopada 2015r.

rv spr.awie uchwalenia \\,ieioletniego progrdmu
wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdorvyrni na lata 2016 - 2020. organ wykonawczy.jednostki
samorzadu terltorialnego. nie p6zniej niz do dnia 3l maia kazdego roku, jesr ooowr:panv

przedlozli organowi stanowi4ccmu jeclnostlii sanlorz4du terylodalnego oraz opublikowaa
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizac.ji progranru wsp6lpracy za rok
poprzedni.

W roku 2015 r.

z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionvmi w art. 3 ust. 3 ustaw), o dzialalnojci po2ytk[ publiczncgo
io wolontariacie zostala okreslona r.v prograrric przigtym Uchwalq nr XIV/Il4/15 Rady
Cminy llybno z dnia l7 listopada 2015r. w spra\lie uchvualenia wieloletniego programu
usp6lprac), z organizacjami pozaz.ldo\\,yni na lata 2016 2020. progfam okreslij obszary
i zasady oraz formy wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi olaz wykaz zadari
p orytetowych realizowanych w ramach wsp6lpracy. lnformacje z rcalizac.ji wsp6.lpracy za
\'r-sp6lpraca Cnrinv Rybno

2015r.:

l)

Iiczba otwarlych konkLlrs6w

ol'erl

2.

2) liczba oicrt zlozonyclt w ot$anych konku$ach oleft l3) liczba un6u,zawartych na realizacjQ zadania publicznego - 2.
:l) liczba um6w, kt6re nie zostaly zrealizowaDe, (rozwiqzane. zer$,anc
LLniewaznione.)

-

1.

( 17.07.2015f. porozunrienie stron o rozu,iqzaniu

lub

urrrorvy.l.

5) ilo5i
o

6\

zadai, kt6rych realizacjg zlecono organizacjom pozarzqdowyrn w uparciu
irodki blrdzek)\\.e 2 .

lic,/ha ob,./drorl

/adrnio$\!lr:

a) wspierania i uporvszechniania kultury fizycznej - I zadanre ;
b) turystyki i krajoznawslwa 1 zadanie,
7)

wysoko3i Srodk6w finansorvych przckazanych organizacjom rv poszczeg6lnych
obszamcll zadaniow) clt:

a)
b)

wspierania i upowszcchniania kulturv iizyczne.j 8A 000 zr.:
turystyki ikrajoznawstwa 9 545,80 zl.,

8) liczba beneficjent6w r.ealizorvanych zadari 488.
9) liczba organizacji pozarz4dowych rcalizujqcych

zadania publicznc

\\

oparciu

o Srodki budzetowe

- I,

10) liczba wsp6lnie realizowanych zadai
I

- l.

l)wysokoji (rodkciw finansorvych pfzeznaczonych przez organizaoie
oraz inne podmioty na realizacjq zadai publicznych 9l 715.93 zl.,

pozarzado\\'e

l2) wysoko6d budzetowych Srodk6u linansowych przeznaczonych na rcalizac.je
Programu- 89 545,80 zl.

