Rypin, 29. 05. 2013 r.

Sprawozdanie
dotyczące Programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2012 roku.
Na terenie Gminy Rypin do funkcjonujących i dofinansowywanych z
budżetu gminy organizacji pozarządowych należą:
I.
Koła Gospodyń Wiejskich,
II. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin.
III. Ochotnicze Straże Pożarne
I.
Koła Gospodyń Wiejskich
Na dzień 31. 12. 2012 roku na terenie gminy działało 19 kół.
W skład Zarządu Gminnego wchodzą:
Renata Kopaczewska – przewodnicząca
Janina Cieplak – wiceprzewodnicząca
Dariusz Trojakowski – sekretarz
Genowefa Ozimkowska – skarbnik
Jolanta Gawrońska – członek
Koła Gospodyń Wiejskich w 2012 roku uczestniczyły w konkursach i
prezentacjach:
1. Organizacja Stołu Wielkanocnego – udział wzięło 16 KGW,
2. Prezentacja potraw wielkanocnych na Dobrzyńskim Jarmarku
Wielkanocnym – udział wzięło 14 kół,
3. Konkurs Wieńców Dożynkowych – udział wzięło 6 kół,
4. Konkurs kulinarny na dożynkach gminnych udział wzięło 13 kół,
5. Prezentacja
potraw
wigilijnych
na
Dobrzyńskim
Jarmarku
Bożonarodzeniowym – udział wzięło 12 kół,
6. Organizacja Stołu Wigilijnego - udział wzięło 15 kół,
ad 1) na organizację Stołu Wielkanocnego przeznaczono kwotę 4.750 zł.
ad 2) na prezentację potraw przeznaczono 3.400 zł,
ad 3) na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych przeznaczono 850 zł
(dwie pierwsze nagrody ufundowali sponsorzy),
ad 4) na produkty na konkurs kulinarny na dożynkach gminnych wydano 2730
zł. a na nagrody 750 zł.
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ad 5) na prezentację potraw kulinarnych podczas DJB przeznaczono kwotę
2.550 zł.
ad 6) na organizację Stołu Wigilijnego przeznaczono kwotę 3.300 zł.
Łącznie na organizację konkursów i prezentacji w których udział brały KGW w
2012 roku przeznaczono kwotę 18.330 zł.
W/w konkursy organizowano dla kultywowania tradycji ludowych i religijnych.
Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich gremialnie włączyły się w organizację
wakacji letnich dla dzieci i młodzieży, organizację festynów integracyjnych dla
rodzin, oraz w organizację Dożynek Gminy Rypin w Sadłowie.
W miesiącu lipcu panie z KGW włączyły się w organizowane przez SNRRGR
Letnie wakacje dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Balin, Czyżewo,
Dylewo, Kowalki, Marianki, Puszcza Rządowa, Rypałki, Sadłowo, Stępowo i
Zakrocz.
Latem realizowane były festyny integracyjnych dla rodzin. Zorganizowano 18
festynów integracyjnych we wszystkich miejscowościach w których działają
KGW (oprócz Iwan). KGW w Starorypinie Prywatnym i Dębianach poza
festynami dofinansowanymi przez gminę zorganizowały dodatkowe festyny we
własnym zakresie, gmina dostarczyła jedynie podłogę i scenę. Szacuje się, że
łącznie w festynach wzięło udział około 3.000 osób.
- Organizacja Dożynek Gminy Rypin w Sadłowie. Przy wydatnej pomocy
Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowano w 2012 roku dożynki gminne w
Sadłowie. Panie włączyły się zarówno w organizację całego przedsięwzięcia jak
i w przygotowanie posiłku dla wszystkich uczestników dożynek.
Niektóre Koła we własnym zakresie organizowały Dzień Matki, Dzień Kobiet,
Dzień Dziecka, rozpoczęcie i zakończenie lata.
W 2012 r. dla Kół zorganizowano: w dniu 23 kwietnia 2012 r. wyjazd do
Bydgoszczy na program edukacyjny z zakresu ochrony środowiska pt. EKOLOGIKA” z cyklu „ZIELONA POLSKA”, oraz w dniu 13.05.2012r. wyjazd do
Minikowa na Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na wsi”.
II. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin działa od 2008-go
roku.
Skład zarządu stowarzyszenia przedstawiał się następująco:
Wiesława Sokołowska – prezes
Marzena Zdrojewska – sekretarz
Barbara Filipska – skarbnik
Jan Pankowski – członek
Jan Wysocki – członek
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W dniu 28-go grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia dokonało zmian w składzie Zarządu. Nowym prezesem został
Dariusz Trojakowski zam. w Starorypinie Prywatnym a członkiem zarządu w
miejsce Jana Pankowskiego została Renata Kopaczewska zam. w Kowalkach.
W 2012 roku Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty a mianowicie:
- Letnie wakacje integracyjne 2012 dla dzieci i młodzieży z gminy Rypin
korzystając z siedmiotysięcznej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
Od 9 do 13 lipca zagospodarowany został czas wolny dzieci i młodzieży w
formie warsztatów edukacyjnych i rozwojowych, obejmujących zabawy
integracyjne, warsztaty twórcze, zabawy ruchowe, gry terenowe, zajęcia
sportowe, edukację czytelniczą i medialną. Zajęcia realizowane były w
miejscowościach: Balin, Czyżewo, Dylewo, Kowalki, Marianki, Puszcza
Rządowa, Rypałki, Sadłowo, Stępowo i Zakrocz.
Zajęcia odbywały się w dni powszednie 4 godziny dziennie, w sumie 5 dni
warsztatów edukacyjnych. W projekcie tym udział wzięło 401 dzieci i
młodzieży.
- Pożyteczne wakacje
Na realizację tego projektu stowarzyszenie otrzymało z Fundacji
Wspomagania Wsi kwotę 2953,00 zł. SNRRGR dofinansowało ten projekt
kwotą 797,92 zł.
W projekcie tym wzięła udział 16-sto osobowa grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Sadłowie oraz Gimnazjum w Kowalkach. Projekt realizowany
był przez 10 dni roboczych, w dniach od 16 do 27 lipca.
W ramach projektu uporządkowano i obsadzono krzewami skwer przy
pałacu w Sadłowie, oraz uporządkowano i obsadzono kwiatami i krzewami 4
kapliczki przydrożne znajdujące się w Sadłowie, oraz mogiłę Powstańców
Styczniowych usytuowaną na cmentarzu parafialnym w tej miejscowości. Na
mogile wymieniono też zniszczone krzyże na nowe.
Nadmienić należy że zarówno KGW jak i SNRRGR korzystają
nieodpłatnie z pomieszczeń gminnych, jak również gmina pokrywa koszty
związane z korespondencją tych stowarzyszeń.
III. Ochotnicze Straże Pożarne
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Rypin działają w ośmiu
jednostkach skupiając w swoich szeregach 269 mężczyzn , 22 kobiety i 24
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na terenie gminy jest 5
jednostek typu „S” posiadających samochody pożarnicze, pozostałe są typu
„M”. Wszystkie jednostki OSP należą do Związku OSP RP. Jednostki z
Sadłowa i Kowalk należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
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Wszystkie jednostki typu „S” posiadają wyposażenie do podejmowania działań
ratowniczo – gaśniczych. Podstawą tych straży są jednak ich członkowie, którzy
mają odpowiednie przygotowanie, przeszkolenie, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiednie umundurowanie zabezpieczające
ich przed narażaniem zdrowia, czy nawet życia. W 2012 r. ramach KSRG
jednostka w Kowalkach otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 złotych, za
którą zakupiono pompę pływającą Niagara i komorę dymową. OSP Sadłowo
otrzymało z KG PSP dotację na zakup samochodu pożarniczego w wysokości
193.300 złotych, a z Urzędu Marszałkowskiego jednostka otrzymała urządzenie
hydrauliczne do ratownictwa. Z budżetu gminy dofinansowano zakup
samochodu pożarniczego MAN TGM 18/340 w wysokości 412.700,00 złotych.
Ponadto ze środków gminy zakupiono na wyposażenie jednostek: garaż
blaszany – 3 szt, mundury wyjściowe – 12 kpl, ubranie koszarowe, mundury
Nomex – 2 kpl. W remizach OSP prowadzone były prace remontowe. W
Godziszewach wymiana frontu ogrodzenia oraz położenie polbruku przed
remizą. W Sadłowie obniżenie posadzki w garażu i położenie polbruku na
wjeździe. W Stępowie położenie chodnika wzdłuż długości ogrodzenia remizy
ze środków funduszu sołeckiego, nowe ogrodzenie z dwoma bramami
zasuwanymi i furtką.
W lutym – marcu 2012 roku na terenie gminy Rypin odbyły się zebrania
sprawozdawcze w jednostkach OSP. Zarządy OSP przedstawiły sprawozdania
ze swojej działalności. Przyjęto plany finansowe i plany działania jednostek na
2012 rok. W zebraniach uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP a także Wójt Gminy, Sekretarz Gminy , Przewodniczący Rady Gminy
oraz radni, sołtysi i przewodniczące KGW.
W dniu 16 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyły się gminne
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież
zapobiega pożarom”. Wcześniej w szkołach i gimnazjum odbyły się
kwalifikacje do turnieju gminnego. Wśród uczniów Gimnazjum im Jana Pawła
II w Kowalkach czołowe miejsca zajęli: Daria Lutowska, Paweł Lisowski,
Małgorzata Bartnicka. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszymi okazali
się Michalina Pilarska ( SP Borzymin), Aleksandra Dunajska ( SP Borzymin )
Jakub Hiszpański ( SP Starorypin Rządowy ).Nagrody ufundowane przez Urzad
Gminy wręczył Sekretarz Gminy Jan Kwiatkowski i Prezes OG ZOSP RP
Tomasz Jezierski.
W dniu 17 maja 2012 r. w Godziszewach odbył się gminny Dzień
Strażaka połączony z 50-leciem istnienia jednostki OSP .
W dniu 08 lipca 2012 r. na boisku w Sadłowie odbyły się gminne zawody
sportowo – pożarnicze drużyn OSP. W zawodach wystartowały dwie
młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz sześć drużyn dorosłych. W rywalizacji
drużyn młodzieżowych pierwsze miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza Kowalki. Wśród dorosłych drużyn pożarniczych zwycięzcą
zawodów została OSP Sadłowo. Kolejne miejsca zajęły drużyny z OSP:
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Kowalki, Zakrocz, Godziszewy, Stępowo, Rypałki. Drużyna OSP Sadłowo
zakwalifikowała się do zawodów powiatowych, które odbędą się 22 czerwca
2013 r.
Dzięki zaangażowaniu społecznemu remizy strażackie jak i sprzęt będący
na wyposażeniu jednostek jest prawidłowo zabezpieczony i konserwowany.
Członkowie Ochotniczych Straży pożarnych w pełnym umundurowaniu
uczestniczą w uroczystościach gminnych, państwowych i kościelnych godnie
reprezentując naszą gminę.

Opracował: Adam Łapkiewicz
i Tomasz Jezierski
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