
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2021 

 
Wstęp 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nakłada na organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy ( 
rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”) 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 wyżej 
wymienionej ustawy i przekazane zostanie  Radzie Gminy Rybczewice oraz podane 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
Konsultację projektu programu współpracy  z organizacjami 
pozarządowymi 
 

Program współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 ( Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy 
Rybczewice z dnia 27 listopada 2020 r.) stanowił podstawę współpracy Gminy 
Rybczewice z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy oraz 
organizacjami, które taką   współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie 
Gminy, zgłaszają współpracę z samorządem i taką współpracę prowadzą na rzecz 
mieszkańców Gminy Rybczewice.  

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Program Współpracy. 
Konsultacje projektu programu współpracy na 2021 rok prowadzone były na 
podstawie zarządzenia Wójta Gminy Rybczewice Nr 0050.62.2020 z dnia 29 
października 2020 r. w okresie od 03. 11. 2020 do 10. 11. 2020 r. Ogłoszenie o 
konsultacjach wraz z formularzem do konsultacji oraz projekt programu współpracy 
zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rybczewice. 
Zainteresowane podmioty mogły przekazywać swoje propozycje zarówno pocztą 
elektroniczna jak i tradycyjna jak również składać w Urzędzie Gminy Rybczewice. 

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został 
przedstawiony Radzie Gminy Rybczewice i przyjęty uchwałą Nr XVIII/113/2020 z dnia 
27 listopada 2020 r.  
 
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wsparcia 
realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 
realizacji. 



Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ogłoszono i przeprowadzono w 2017 r. otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.  

 
1.Dnia 15 lutego 2021 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań 

własnych Gminy Rybczewice w zakresie wspierania upowszechniania kultury 
fizycznej. Termin składania ofert przez podmioty uprawnione  upłynął 11 marca 2021 
r.  

Wójt Gminy Rybczewice zarządzeniem Nr 0050.19.2021 z dnia 16 marca 2021 
r. powołał komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnego wyboru ofert. 
Komisja w składzie 1. Renata Trała - przewodnicząca, 2. Andrzej Król – członek, 3. 
Urszula Pecyna – członek na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. stwierdziła 
kompletność i terminowość złożonej oferty oraz wnioskowała do Wójta Gminy o 
zawarcie umowy na realizację zadania wskazanego w ofercie. 
 
 
 

Lp Rodzaj zadania 
publicznego 

Nazwa zadania Nazwa 
organizacji 
pozarządowej 

Wysokość 
przyznanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzysta- 
nej dotacji 

 
1 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej  

Szkolenie 
sportowe 
dzieci, 
młodzieży i 
dorosłych w 
zakresie piłki 
nożnej oraz 
udział we 
współzawodnic
twie 
sportowym 

Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy 
„Victoria” 

55 000, zł. 55 000, 00 
zł. 

 
 
Ogłoszenie wyników zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Rybczewice, na stronie internetowej Gminy Rybczewice oraz na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy Rybczewice. 
 
W dniu 6 lipca 2021 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego od oferenta o 
nazwie Diakonia Rychu Światło- Życie Archidiecezji Lubelskiej na realizację zadania 
publicznego pn. „organizacja wypoczynku letniego dla młodzieży z programem 
profilaktycznym” .  
Oferent spełnił warunki określone w art. 19a ust. 1 tj. 

1. Finansowanie zadania nie przekroczyło kwoty 10 000,00 zł. 
2. Zadanie publiczne zostało zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Następnie oferta została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice oraz na stronie internetowej Gminy 
Rybczewice. Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły. 



 
Wójt Gminy Rybczewice w dniu 29 lipca 2021 r. zawarł umowę z Oferentem na 
realizację zadania publicznego w okresie od dnia 07 sierpień 2021 r. do dnia 17 
sierpień 2021 r. za kwotę 850,00 zł. 
 
W dniu 20 sierpnia 2021 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego od oferenta 
o nazwie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice na 
realizację zadania publicznego pn. „Festyn Naukowy w ZSO w Rybczewicach” .  
Oferent spełnił warunki określone w art. 19a ust. 1 tj. 

3. Finansowanie zadania nie przekroczyło kwoty 10 000,00 zł. 
4. Zadanie publiczne zostało zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Następnie oferta została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice oraz na stronie internetowej Gminy 
Rybczewice. Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły. 
 
Wójt Gminy Rybczewice zawarł umowę z Oferentem na realizację zadania 
publicznego w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października  2021 
r. za kwotę 3 000,00 zł. 
 
 
 
Wszystkie organizacje zadania powierzone zrealizowały oraz  złożyły sprawozdania 
łącznie z kopiami faktur na zakup materiałów, które wykorzystano do realizacji 
zadania.  
 
 
Sporządziła Renata Trała 

Sekretarz Gminy 
10 maj 2022 r. 

 

 


