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Rada Gminy Rybno

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci pozytku
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.IJ. z 2016r. poz. l8l7 ze zrn.) przedkladam
Sprawozdanie z rcalizacji progftImu wsp6lpracy z orgaaizacjarri pozav4dowymi i innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnofiO poirytku publicznego za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy z organuacjami pozarz4dowymi
i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnos6 poirytku publicznego za 2016 rok

celem gl6wnym programu bylo ksztaltowanie spoleczefstwa obyrvatelskiego i
wspomaganie rozwoju spolecznodci lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomigdzy
administraci4 publiczn4, a organizacjani pozarz4dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w

art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozltku publicznego

i o wolontariacie w celu lepszego

rczpoznawaria i zaspakajania potrzeb w spos6b skuteczny i efektywny.
wsp6lpraca Gminy z organizacjami pozarz4dowymi oruz z iwrymi podmiotami odbywala

sig

w

oparciu

o

zasady pomocniczosci, suwerennoici stron, parnrerstwa, efektywnoSci,

uczciwej konkurencji, jawnodci i wzajemnego poszanowania interes6w partner6w wsp6lpracy.
Szczeg6lowa informacja o realizacji wsp6lpracy Gminy Rybno z organizacjani

pozuz4dowymi i podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 poZytku publicznego za rok 2016:

1) Liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert- 4

2)
3)
4)

Liczba ofert zlozonych w otwartych konkwsach- 4
Liczba um6w zawartych na realizacjq zadania publiczrego- 6
Ilo36 zadari, kt6rych re alizacjg zlecono organizacj om po zarz4dowym w oparciu o

irodki bud2etowe-

5)

6

Obszary zadaniowe:

a. Wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej- | zadanie
b. Nauka, szkolnictwo wy2sze, edukacja, oSwiata i wychowanie- I zadanie
c. Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego- 1 zadanie
d. Turystyka i krajoznawstwo- 1 zadanie
e. Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkani - 2 zadania
6)

WysokoSi Srodk6w finansowych przekazywanych organizacjom w poszczeg6lnych
ob szat ach zadaniowych;

a.

Wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej- 100 000,00 zi - Gminny
Szkolny Zwiryek Sportowy z siedzib4 w Rybnie

b.

Nauka, szkolnictwo wyZsze, edukacj4 oSwiata i wychowanie- 25 000

zL

-

Fundacja Nicolaus Copemicus z siedzib4 w Truszczl'nach

c.

Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

-

20 000 zl -

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. PodwyZszenia Krzy2aSw. w Hartowcu

d.

Turystyka i krajoznawstwo- 15 000,00 zl - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Hartowiec

e.

Ochrona zabytk6w i opieka nad zabltkami

-

35 000,00 zl - parafia Rzymsko_

Katolicka p.w. Podwy2szenia Krzy2a Sw. w Koszelewach (20 000,00 zl,
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Sw. Barbary w Rumianie_ 15 000,00 zt)

7)

wysokos6 srodk6w przekazanych w 2016 r. na realizacjg zadari publicznych przez
organizacje pozuz4dowe wyniosla 195 000,00 zl.

w

ramach procedur kontroli przeprowadzona zostala weryfikacja sprawozdari

zlo2onych przez wszystkie organizacj e.

wsp6$raca z orgarizacjami pozuz4dowymi opierala sig r6wnie2 na wsparciu dzialari
organizacji, wymianie informacji nt. mo2liwo$ci pozyskania srodk6w na firnkcjonowanie
organizacji oraz systematycznym informowaniu o szkoleniach i spotkaniach.
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