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SPRA WOZDANIE 

z realizacji "Rocznego programu wSpOlpracy gminy Bytnica z organizacjami 


pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r.o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536z 


pOzn. zm) na 2014 rok" uchwalonego dnia 30 pazdziernika 2013r. uchwalll 

Nr XXXl144/2013 Rady Gminy Bytnica (Dz. Urz. 2013 poz 2265 z dnia 5 Iistopada 2013r.) 


Sprawozdanie przygotowano na podstawie art. 5a ust 3 ustawy 0 dzialalnosci pOZytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z pozn. zm) 

Rodzaje wSpOlpracy 
Gmina Bytnica wspiera lokalne organizacje pozar~dowe, ktore wraz z rozwojem demokracji i 
spoleczeiistwa obywatelskiego w naszym Paiistwie, skutecznie i bez wielkiego rozglosu 
odgrywaj<l w naszym codziennym zyciu coraz wilrksz<l rol~. W tym tez celu powstal "Roczny 
Program wspolpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarz<ldowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Oz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z pozn. zm) na 2014 rok" uchwalony dnia 30 
pazdziernika 2013r. uchwal<l Nr XXXI144/2013 Rady Gminy Bytnica (Oz. Urz. 2013 poz 2265 z 
dnia 5 listopada 2013r.). Zgodnie z zapisami Programu wsp61praca wladz gminy z organizacjami 
"trzeciego sektora" miala charakter glownie finansowy ale i pozafinansowy. Wspolpraca z 
organizacjami pozarz<ldowymi zgodnie z wymogami prawa odbywala si~ w ramach wspierania 
lub powierzania im zadaii administracji publicznej. W tym celu Wojt Gminy Bytnica oglosH 
konkurs ofert na realizacj~ zadaii w dziedzinie kultury fizycznej. 
Na terenie gminy prowad~ swoj<l dzialalnosc nast~puj<lce organizacje: 

I. 	Ludowy Klub Sportowy "Spartak" w Budachowie 109, 66-630 
2. 	 Caritas Oiecezji Zielonogorsko Gorzowskiej, Parafialny Zespol Caritas przy parafii p.w. 

Sw. Ap. Piotra i Pawla Bytnica 74,66-630 
3. 	 Stowarzyszenie Przyjaci61 Gryzyny 
4. 	 Stowarzyszenie "Milosnicy Budachowa" 

WspOlpraca finansowa 

1. Wspolpraca w zadaniach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 

Wspolpraca finansowa w ramach Programu opierala si~ na wspieraniu realizacji zadafl, w 

zakresie sfery publicznej w zadaniach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Wspieranie dzialafl zorganizowanych klub6w sportowych w zakresie pilki nomej dla dzieci, 

mlodzieZy i doroslych na terenie gminy Bytnica 


2. Srodki przekazane organizacjom pozarz<ldowym w roku 2014 z budzetu Gminy Bytnica 

wyniosly: 25000z1 z podzialem na nast~puj<lce rodzaje 

zadafl: 

1) kultura fIzyczna - 25000z1 


5. Powyzsze srodki finansowe zostaly rozdysponowane na realizacj~ nast~puj<lcych zadafl 

1) zadania w zakresie kultury fi1J'cznej 
Ludowy Klub Sportowy "Spartak" 

Kwota dotacji 25000zl. zostala wykorzystana na Wspieranie dzialafl zorganizowanych klubow 

sportowych w zakresie pilki nomej dla dzieci, mlodziezy i doroslych na terenie gminy Bytnica. 

Z dotacji pokryto koszty korzystania z ur~dzefl i obiektow sportowych, wynagrodzenia 




trenerow oraz koszty transportu i sprzfYtu zawodnikow. 

Wsp6tpraca pozafinansowa. 
Wspolpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarzlldowymi polegala na: 

1. 	 UdostfYpnianie lokali na spotkania organizacji pozarzlldowych; 
2. 	 Wpisanie imprez organizowanych przez Stowarzyszenia z terenu Gminy Bytnica do 

harmonogramu imprez gminnych 
3. 	 Umozliwienie konsultacji merytorycznej przed zlozeniem oferty konkursowej przez 

Organizacje; 
4. 	 UdostfYpnienie zakladki organizacje pozarzlldowe na stronie intemetowej Gminy Bytnica, 

w ktorej znajdujll si~ informacje dotyczllce organizacji pozarZ"Jdowych, a takze 
wiadomosci 0 dzialaniach przez nie wykonywanych, konsultacjach aktow prawnych. 

5. 	 Wspieranie organizacyjne, m.in. pomoc administracyjna, udost~pnianie materialow i 
sprz~tow, urzlldzen na potrzeby stowarzyszen. 

6. 	 Wsp6lpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja wspolnych przedsi~wzifYc 
np. konferencje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy promocyjne. 

7. 	 Informowanie 0 zr6dlach pozyskiwania pozabudzetowych srodk6w finansowych np. z 
funduszy UE. 

8. 	 Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarzlldowych w posiedzeniach organ6w 
urz~du, jednostek organizacyjnych podleglych i nadzorowanych. 

9. 	 Pomoc organizacjom pozarzlldowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i 
intemecie. 

10. Wsp6lpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert. 
11. Wsp6lpraca w zakresie oceny realizacji programow. 
12. Konsultacje telefoniczne. 

Ponadto Gmina wsp61pracuje z organizacjami takimi jak Lokalna Grupa Dzialania w 
Dobrosulowie, Stowarzyszeniem "Milosnicy Budachowa" i Stowarzyszeniem Przyjaci61 
Gryzyny. Wsp6lpraca polega na udzielaniu wsparcia gl6wnie rzeczowego np. autobus na 
wycieczki, wyjazdy promujllce lokalny produkt np. ruskie pierogi czy sprz~t, produkty, 
wyposazenie sal wiejskich na organizowane imprezy. 


