Rypin, 31.03.2022 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Rypin
z realizacji rocznego programu współpracy gminy Rypin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021 roku.
Podstawa prawna złożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej
ustawą.
Roczny program współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rypin Nr XXI/163/20 w dniu 27 listopada
2020 r.
Celem głównym programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami
pozarządowymi.
Współpraca gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi miała charakter
finansowy i pozafinansowy.
Współpraca o charakterze finansowym obejmowała zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowania ich realizacji.
W 2021 roku w ramach otwartego konkursu dla klubów sportowych na
realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Rypin, Wójt Gminy
Rypin udzielił dotacji dla:
1/ Ludowego Klubu Sportowego GROT w Kowalkach na realizację zadania
pn. „Promowanie sportu” w wysokości 65.000 zł.
2/ Gminnej Akademii Piłkarskiej PASJA w Zakroczu na realizację zadania
pn. „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Rypin” w wysokości 14.000 zł.
W okresie sprawozdawczym nie zlecano realizacji zadań na podstawie art. 19a
ustawy.

Z uwagi na pandemię Covid-19 i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych, została
ograniczona działalność statutowa organizacji pozarządowych, co przełożyło się na
współpracę gminy z NGO. Część projektów musiało zostać zwieszonych lub
odłożonych w czasie, bądź organizowanych w ograniczonym zakresie.
Bez przeszkód była realizowana współpraca pozafinansowa i polegała na
działaniach realizowanych poprzez:
1) publikowanie na stronach internetowych gminy wszelkich ważnych informacji
dotyczących zarówno działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez
organizacje pozarządowe;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowanie
z organizacjami
pozarządowymi
projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
4) informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków
na działalność z różnych źródeł;
5) prowadzenie i aktualizowanie bazy organizacji pozarządowych prowadzących
działalność na terenie gminy;
6) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań
ważnych dla lokalnego środowiska;
7) sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje
pozarządowe;
8) promocję działalności organizacji pozarządowych.
Na terenie gminy Rypin swoją siedzibę mają:
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin,
- ochotnicze staże pożarne – 6,
- koła gospodyń wiejskich – 17,
- kluby sportowe – 3.
Wsparcie tych organizacji polegało w dużej mierze na nieodpłatnym
udostępnianiu obiektów gminnych w celu realizacji ich zadań statutowych i wspólna
realizacja projektów partnerskich na rzecz mieszkańców gminy Rypin.
Wójt
dr inż. Janusz Tyburski

