Rypin, 14. 05. 2014 r.

Sprawozdanie
dotyczące Programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz
wolontariatem w 2013 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. 2013 roku na terenie gminy działało 18 kół. W trakcie roku koło w
Iwanach zawiesiło działalność a w KGW Balin nastąpiła zmiana przewodniczącej kola.
Pani Barbara Cieplińska złożyła rezygnację. Zastąpiła ją p. Mariola Ornowska.
W skład Zarządu Gminnego KGW wchodzą:
Renata Kopaczewska – przewodnicząca
Janina Cieplak – wiceprzewodnicząca
Dariusz Trojakowski – sekretarz
Genowefa Ozimkowska – skarbnik a od dnia 17 maja 2013 r. Halina Lewczuk
Jolanta Gawrońska – członek
Koła Gospodyń Wiejskich w 2013 roku uczestniczyły w konkursach i prezentacjach:
1. Organizacja Stołu Wielkanocnego – udział wzięło 15 KGW,
2. Prezentacja potraw wielkanocnych na Dobrzyńskim Jarmarku Wielkanocnym –
udział wzięło 9 kół,
3. Konkurs Wieńców Dożynkowych – udział wzięły 4 koła,
4. Konkurs kulinarny na dożynkach gminnych udział wzięło 10 kół,
5. Prezentacja potraw wigilijnych na Dobrzyńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym –
udział wzięło 9 kół,
6. Organizacja Stołu Wigilijnego - udział wzięło 14 kół,
ad 1) na organizację Stołu Wielkanocnego przeznaczono kwotę 3.400 zł,
ad 2) na prezentację potraw na Dobrzyńskim Jarmarku Wielkanocnym przeznaczono
2.000 zł,
ad 3) na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych przeznaczono 900 zł,
ad 4) na produkty na konkurs kulinarny na dożynkach gminnych wydano 2000 zł,
ad 5) na prezentację potraw kulinarnych podczas Dobrzyńskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego przeznaczono kwotę 1.950 zł.
ad 6) na organizację Stołu Wigilijnego przeznaczono kwotę 3.900 zł.
Łącznie na organizację konkursów i prezentacji w których udział brały KGW w 2013
roku przeznaczono kwotę 14.150 zł.
W/w konkursy organizowano dla kultywowania tradycji ludowych i religijnych.
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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 Kowalkach.
W miesiącu lipcu panie z KGW włączyły się w organizowane przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Gminy Rypin Letnie wakacje dla dzieci i młodzieży w
miejscowościach: Balin, Borzymin, Czyżewo, Dębiany, Godziszewy, Kowalki, Marianki,
Puszcza Rządowa, Rypałki, Sadłowo, Stępowo.
Latem realizowane były festyny integracyjnych dla rodzin. Zorganizowano 16 festynów
integracyjnych z gminnym dofinansowaniem w wysokości 10.800 zł. KGW w Dębianach
poza festynami dofinansowanymi przez gminę zorganizowało dodatkowe festyny we
własnym zakresie.
Szacuje się, że łącznie w festynach wzięło udział około 3.000 osób.
- Organizacja Dożynek Gminy Rypin w Kowalkach. Przy wydatnej pomocy Kół
Gospodyń Wiejskich zorganizowano w 2013 roku dożynki gminne w Kowalkach. 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.
II.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin działa od 2008-go roku.
Skład zarządu stowarzyszenia przedstawia się następująco:
Dariusz Trojakowski – prezes
Marzena Zdrojewska – sekretarz
Barbara Filipska – skarbnik
Renata Kopaczewska – członek
Jan Wysocki – członek
W 2013 roku Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty a mianowicie:
- Letnie wakacje integracyjne 2013 dla dzieci i młodzieży z gminy Rypin korzystając z
czterech tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
Od 8 do 12 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, Borzymin, Dębiany,
Czyżewo, Dylewo, Kowalki, Marianki, Puszcza Rządowa, Rypałki, Sadłowo i Stępowo.
Zajęcia odbywały się w dni powszednie 4 godziny dziennie, w sumie 5 dni warsztatów
edukacyjnych. W projekcie tym udział wzięła rekordowa ilość dzieci i młodzieży a
mianowicie 444 osoby.
- Pożyteczne wakacje
Na realizację projektu edukacyjnego pt.: „Pokaż co masz na strychu – wystawa
staroci”, stowarzyszenie otrzymało z Fundacji Wspomagania Wsi kwotę 2800,00 zł.
SNRRGR dofinansowało ten projekt kwotą 600,66 zł.
W projekcie tym wzięła udział 16-sto osobowa grupa uczniów z Gimnazjum w
Kowalkach. Projekt realizowany był przez 10 dni roboczych, w dniach od 19.08. do
30.08.2013 r.
Celem projektu było umożliwienie młodzieży spędzenia części wakacji w swojej
społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych, ocalenie od zniszczenia i pokazanie
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szerszej publiczności przedmiotów codziennego użytku i sprzętów z dawnych lat,
stanowiących wycinek dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.
Uczestnicy projektu dwukrotnie odwiedzili Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w
Rypinie. Zwiedzili wystawy stałe i czasowe. Odkryli Stary Rypin w mrokach przeszłości,
poznali historię zamordowanych przez hitlerowców w Domu Kaźni. Uczestniczyli w
lekcji muzealnej na temat sposobów pozyskiwania eksponatów, ich konserwowania i
opisywania oraz sposobu eksponowania.
Uczestnicy wzięli udział w projekcji filmu Templariusz – miłość i krew w
Rypińskim Domu Kultury. Odpoczywali w Rypińskim Centrum Sportu, odbywali zajęcia
rekreacyjno-sportowe, grali w gry planszowe, spożywali posiłki.
Efektem końcowym podjętych działań było stworzenie wystawy staroci
zaprezentowanej dnia 01. września 2013 r. na Dożynkach Gminy Rypin. Była ona
niewątpliwą atrakcją obchodów święta plonów.
- We współpracy z Gminą Rypin oraz Szkołą Podstawową w Borzyminie zorganizowano
po raz kolejny cieszące się dużym powodzeniem Dobrzyńskie Jarmarki – Wielkanocny
i Bożonarodzeniowy.
W 2013 r. dla Kół oraz SNRRGR zorganizowano: w dniu 2-go czerwca wyjazd do
Zarzeczewa na „Dni otwartych drzwi”, oraz w dniu 20 listopada wyjazd do Torunia na
film „Wałęsa człowiek z nadziei”.
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.
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 lutym – marcu 2013 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 2014 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.
Z funduszy pozyskanych w 2012 roku został zakupiony nowy samochód
pożarniczy MAN TGM 18/340 dla OSP Sadłowo. W związku z tym zakupem dokonano
w dniu 11 lutego 2013 r. przekazania samochodu Jelcz do OSP Stępowo a samochodu
MERCEDES BENZ do OSP Godziszewy. Na dziś bez samochodu pozostaje prężna
jednostka OSP w Rypałkach. Tematem tym należałoby się zająć w najbliższym czasie.
Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP Sadłowo odbyło się 21 kwietnia 2013 roku.
W dniu 04.02.2013 r. przedstawiciele strażaków z klubu GROT reprezentowali
gminę na IX Wojewódzkim Turnieju Piłki Halowej w Gąsawie, zajmując III miejsce. 15
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marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyły się gminne eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Wcześniej w szkołach podstawowych i gimnazjum odbyły się eliminacje do turnieju
gminnego.
Największym zadaniem jakie założył sobie Zarząd Oddziału Gminnego było powołanie
społecznego komitetu fundacji sztandaru ZOSP RP ZOG w Rypinie, jego nadanie i
uroczyste wręczenie, które zostało powiązane z Dniem Strażaka 4 maja w Zakroczu.
Wszystkim, którzy przyczynili się ufundowania sztandaru, Zarząd Oddziału Gminnego
składa serdeczne podziękowanie.
W dniu 18 maja z nowym sztandarem gminni strażacy wzięli udział w II Diecezjalnej
Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej.
Drużyny sportowo-pożarnicze reprezentowały gminę Rypin 22 czerwca na powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych w Rogowie (gdzie OSP Sadłowo zajęło II miejsce) a 14
września na wojewódzkich zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według CT i
F.
Druh Stefan Wiśniewski reprezentował ZOSP RP ZOG na zjeździe weteranów w Kłóbce.
Strażacy ze sztandarami reprezentowali gminę na gminnych dożynkach w Kowalkach i na
rypińskiej AGRZE.
Dzięki społecznemu zaangażowaniu 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,
powiatowych, państwowych i kościelnych, gdzie godnie reprezentują gminę Rypin.
Strażacy biorą udział w Orszaku Trzech Króli, w Drodze Krzyżowej, w Czuwaniu
Wilkanocnym, w procesji Bożego Ciała, w patriotycznej uroczystości w Lasku
Rusinowskim.
Głównym zadaniem druhów ochotników jest gaszenie pożarów, usuwanie klęsk
żywiołowych i lokalnych zagrożeń.
W 2013 roku na realizację zadań związanych z działalnością OSP wydatkowano kwotę
158.320,81 złotych.
Kwota ta dotyczyła wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem OSP i została
przeznaczona m.in. na:
- pokrycie kosztów udziału w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach – 32.993,88 zł
- doposażenie w sprzęt ppoż i umundurowanie członków – 25.887,56 złotych
- bieżące remonty remiz, naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu – 47.210,98
złotych
- ubezpieczenie członków OSP , samochodów pożarniczych, badania lekarskie –
18.022,25 złotych
- szkolenia członków OSP, zawody sportowo – pożarnicze i uroczystości związane z
działalnością straży – 8.345,41 złotych
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych - 12.160,97 złotych
- zakup energii i usług telekomunikacyjnych – 13.699,76 złotych
Opracował: Adam Łapkiewicz i Tomasz Jezierski
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