Sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy z organtzacjami pozarz4dowymi
i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnosd pofutku publicznego za 201g rok.

1. Gl6wnym celem

Programu bylo ksztaltowanie spoleczeristwa obywatelskiego i

wspomaganie rozwoju spolecznoSci lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa
pomigdzy administracj4 publicznq, a otganizacjarni pozarz4dowymi oraz podmiotami,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o

w celu

wolontariacie

dzialalnodci poZytku publicznego

lepszego rozpoznawania

i

zaspakajania potrzeb

w

i

o

spos6b

skuteczny i efektywny.

2.

Cele szczeg6lowe Programu wsp6lpracy okre3lono w nastgpuj4cy spos6b:

1)

podnoszenie skutecmo5ci i efektywnodci dzialafr w sferze zadari publicznych,

2)

wspieranie integracji podmiot6w pozan4dowych

i

samorz4dowych realizuj4cych

wsp6lne cele,

3) umacnianie w

i

SwiadomoSci spolecznej poczucia wsp6hworzenia

wsp6lodpowiedzialnodci

za spoleczno5i lokaln4, za

realizacjg

jej

potrzeb

i rozbudowg jej zasob6w lokalnych,

4)

zwigkszenie aktywno5ci organizacji pozarz4dowych

w

wykorzystaniu Srodk6w

pozabud2etowych na necz mieszkaric6w gminy Rybno.

3.

Wsp6lpraca Gminy
odbywala sig

w

z

organizacjami pozxz4dowymi oraz

oparciu

o

z innpi

podmiotami

zasady pomocniczoSci, suwerennoSci stron, partnerstwa,

efektywno6ci, uczciwej konkurencji, jawno6ci

i

wzajemnego poszanowania interes6w

parher6w wsp6lpracy.

4.

Wsp6lpraca

z

organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami pozl.tku

publicmego miala charakter finansowy i pozafinansowy.

5.

Szczeg6lowa informacja o realizacli wsp6lpracy Gminy Rybno z organizacjami
pozarz4dowymi i podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 poz)'tku publicmego za rok
2018:

1) Liczba

2)
3)

ogloszonych otwartych konkurs6w ofert- 2

Liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach- 4
Liczba um6w zawartych na realizacjg zadania publicznego- 4

4)

Ilodi zadan, kt6rych realizacjg powierzono organizacjom pozarz4dowym w
oparciu o Srodki bud2etowe- 4

5)

Obszary zadaniowe:

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- 2 zadania
b) Nauka, szkolnictwo wy2sze, edukacja, oSwiata i wychowanie- I zadanie
c) Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego- | zadanie
6)

Wysokodi Srodk6w finansowych przekazywanych organizacjom w
poszczeg6lnych obszarach zadaniowych:

a)

Wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej:

- 120 000,00 zl - Gminny Szkolny Zwiqzek Sportowy z siedzib4 w Rybnie
- 4 000,00

b)

zl- For Health Fundacja

z siedzib4 w Swaderki

Nauka, szkolnictwo wyZsze, edukacja, odwiata i wychowanie- 25 000 zl Fundacja Nicolaus Copernicus z siedzib4 w Truszczynach

c)

Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego

*

10 000

zl

- Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. PodwyZszeni aKrzy1a Sw. w Hartowcu

7)

WysokoS6 Srodk6w przekazanych w 2018 r. na rcalizacjg zadari publiczny ch pruez

organizacje pozanqdowe wyniosla 159 000,00 zt.

8)

Liczby beneficjent6w realizowanych zadari:

a)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- Z DelJinem- zadanie realizowane przez Gminny Szkolny Zwiqzek

Sportowy z siedzibq w Rybnie. Zadaniem objEto 223 osoby, kt6re braly
udzial w ponad 900 godz. trening6w oraz w ponad 90 spotkaniach

mistrzowskich.

- Grand Prix Granicy l{armii i Mazar- Mazarska Pigtnastka llelskiego
Parku Krajobrax,owego @qbrdwno- Rybno)- zodanie realizowane przez
,,For Health Fundacja" W zawodach wziglo udzial 110 zawodnik6w
doroslych oraz 50 dzieci. W organizaclg zawod6w zaangu2owanych bylo 14

wolontariuszy, strulacy z OSP, osoba z zabezpieczenia medycznego,
speaker, organtzatony imprezy r osoby zaangu2owane do pomiaru czas;rl, a
takze panie wydaj4ce posilek.

b)

Nauka, szkolnictwo wyZsze, edukacja, o5wiata i wychowanie

-,Copernicus "- zqdanie r ealizowane przez Fundacj g Nicol aus Copernicus
z siedzibq w Truszczynach. W trzech imprezach o charakterze naukowo-

turystyczn)ryn wziglo

u&ial l4cznie ponad

1000 os6b. Dzigki mediom oraz

intemetowi informacje o wydarzeniach dotarly do ponad miliona
odbiorc6w.

c)

Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury

i

dziedzictwa nnodowego

- ,,Diecelalne Dni Mloilzieiy 2018,,- zadanie realizowane przez parafig
Rzymsko- Katolickq p.w. Podwy2szenia Krzy2a

iw. w Hartowcu. W zadaniu

wziglo udzial ponad 300 os6b. W wolontariat zostalo zaansazowanvch 40
os6b.

Wsp6lpraca z otganizacjami pozarz4dowymi polegala r6wnie2 na wspieraniu dzialari

organizacji, wsp6lpracy przy przygotowaniach

i

udziale w wydarzeniach

i

spotkaniach

prowadzonych pnez orgarizacje pozarz4dowe, pomocy w zakladaniu nowych podmiot6w,

wymianie informacji nt. mo2liwoSci pozyskania Srodk6w na funkcjonowanie organizacji
oraz systematycznlirn informowaniu o szkoleniach

i spotkaniach.

o"C.ht

ngr ini.

