W6jt Gminy Bytnica
SPRAWOZOANIE
z realizacji "Rocznego programu wspolpracy gminy Bytnica z organizacjami
pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r.o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. rok 2014 poz. 1118 z
pOin. zm) na 2015 rok"" uchwalonego dnia 30 paidziernika 2014r. uchwal~
Nr XXXVIU/18112014 Rady Gminy Bytnica (Oz. Urz. 2014 poz 1925 z dnia 3 listopada
2014r.)
Sprawozdanie przygotowano na podstawie art. Sa ust 3 ustawy
publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. 2016 poz. 239 z poin. zm)

0

dzialalnosci po:iytku

RodzajE' wspolpracy
Gmina Bytnica wsp;era lokai lle Ci":,';<tnizar:je po~arz~ d o we , kt6re wraz z rozwojem demokracji i
spokczcnstwa obywatelskiego IV naszy m Pan stwie, sklltecznie i bez wielkiego rozglosll
odgrywajC) w naszym codziennym zyci'J coraz w:~kszC) roly. W tym tei celli powstal "Roczny
Program wsp6tpracy Bminy Bytnica Z organizacjami pozarzC)dowymi oraz podmiotami
wymienionymi wart. 3 list 3 ustawy z dnia 24 bvietnia 2003r.o dzialalnosci pozytkll publicznego
i 0 wolontariacie (Oz. U. rok 2014 poz. ll18 z pOin. zm) na 2015 rok"" lIchwalonego dnia 30
pazdzie"nika 201 4r. uchwal"" Nr XXXVIIlI181/2014 Rady Gminy Bytnica (Oz. Urz. 2014 poz
1925 z dnia 3 listopada 2014r.; . Zgodnie z zapi sami Programu wsp61praca wladz gminy z
organizacjami "trzeciego sektora" miala chamkter gl6wnie finansowy ale i pozafinansowy.
Wsp6lpraca Z organizacjami pozarzC)dowymi zgodnie z wymogami prawa odbywala siy w
ramach wspieraria !'J b powierzaniz im zadan aclministracji publicznej. W tym celu W6jt Gminy
Bytnica oglosil konkur5 ofert I"a rf:ali zacj (,' zadan w dziedzinie kultury fizycznej .
Na terenie gminy prowadz-<) swojq dzidalnos6 nast~ pujC)ce organizacje:
I. Ludowy Klub Sportowy .,SpClrtak" w Budac howie 109, 66-630
2. Caritas Oiecezji Zielonogorsko - Gorzc wskiej, Parafialny Zesp61 Caritas przy parafii p.w.
Sw. Ap. Piotra i Pawla Byt nica 74, 66-630
3. Stowarzyszenie PrzyjaciOt (Jryiyny
4. Stowarzyszenie .,Milosnicy Budachowa"
5. Stowarzyszenie .,Milosn~cy Oobrosulowa"
Wspolpraca fin:H1S0W2
1. Wspolpraca w z?'daniach 1 zllkn'su JJpowszerhniania kultury fizycznej.
Wsp6lpraca finansc,wa w ramaC1 Programu 0pierala siy na wspieraniu reaJizacji zadan, w
zakresie sfery publicznej w zadani1ch z zakre;;u upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Wspieranie dziafan zorganizovV3 ': eh klub6w sportowych w zakresie pilki notnej dla dzieci,
mlodziezy i dorostych na terenie gminy Bytnica

2. Srodki przekazar.e organiz3ejoll1 pozarzC)dowym w roku 2015 z budzetu Gminy Bytnica
wyniosly: 25000z1 z podzialem na nastypujC)ce rodzaje
zadan:
1) kultura fizyczna - 25000z1
5. Powyzsze sroc1ki finansowe
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rozdyspollowane na real izacjy nastypujC)cych zadan

1) zadania w zakresie Iwftw:v fi7.J'{'z ..~ej
Ludowy Killb Sportow)' "Spart~k"

Kwota dotacj i 25000z1. lostata y\'ykorzystana na Wspieranie dzialan zorganizowanych klub6w
sportowych w zakresie pilki noznej dla dzieci, mfodziezy i doroslych na terenie gminy Bytnica.
Z dotacj i pokryto koszty korzystan ia z urzqdzen j obiekt6w sportowych, wynagrodzenia
trenerow oraz koszty transportu i sprzytu zawodnikow.
Wsp61praca pozafinansowa.

Wsp6fpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarzqdowymi polegala na:
I. Udostypnianie lokali na spotkania organizacji pozarzqdowych:
2. Wpisanie imprez organizowanych przez Stowarzyszenia z terenu Gminy Bytnica do
harmonogramu imprez gminnych
3. Umoz\iwienie konsultac_ij ll1erytorycznej przed zlozeniem oferty konkursowej przez
Organjzacje:
4. Udostypnicnie zaldadki o'-f?,anizacje pozarzqdowe na stronie internetowej Gminy Bytnica,
w ktorej znajdujq siy i"iformacje dctyczqce organizacji pozarzqdowych, a tahe
wiadomosci 0 dziataniach przez nie wykonywanych, konsultacjach aktow prawnych.
5, Wspieranie org2.ni zacyj ne, m.in. pomoc administracyjna, udostypnianie materiatow i
sprzytow. urzqdzen na potrzeby stowarzyszen.
6. Wspofpraca w sferze pro~.rum(w,lej, planowanie oraz realizacja wspolnych przedsiywziyC
np. konfere ncje, szkoleni[! , W8rsztaty, wyjai~d y promocyjne.
7. Informowani e 0 irodtach :'ozys kiwania pozabudzetowych srodkow finansowych np. z
funduszy IJF .
8. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarzqdowych w posiedzeniach organow
urzydu , jednostek organiz(lcyjnych podleglych i nadzorowanych .
9. Pomoc organizacjom pozarzqdowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i
i:1ternecie.
10 Wsp6tpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert.
II. WspMpraca w zakresie oce 1y real izacj i programow.
12. Konsultacje telef0ll iczne.
1

Ponadtc, Gmina ws polpracuje :'. organizacjami takimi jak Stowarzyszeniem "Mitosnicy
Dobrosllfowa", Stowarlyszenj,,'ll .,Mitosnicy Blidachowa" i Stowarzyszeniem Przyjaci6t
Gryzyny. Wsp6tpraca polega !1 ? udzielani u wsparcia gtownie rzeczowego np. autobus na
wycieczki, wyjazdy promujqce lokalny produkt np. ruskie pierogi czy sprzyt, produkty,
wyposaz,enie sal wiejskich na organizowane imprezy.

