
Sprawozdanie z realizacji „Programu  współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2012” 

 

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

jest zobowiązany przedłoŜyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  

Przyjęty uchwałą Nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 2 grudnia 

2011r. „Program współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 

2012r.” określał zasady, zakres i formy współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami 

pozarządowymi, a takŜe zawierał wykaz zadań priorytetowych będących podstawą do 

dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu gminy, a 

realizowanych przez organizacje pozarządowe. Określał równieŜ sposób oceny realizacji 

programu. Program uchwalony został na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U 

z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.). 

Współpraca Gminy Rydzyna z podmiotami Programu w 2012 roku obejmowała 

wsparcie  finansowe wykonywanych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu  

W tym trybie realizowano zadania z zakresu prowadzenia szkolenia sportowego. 

Przeprowadzono jeden otwarty konkurs ofert, w którym powołana przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Rydzyna komisja konkursowa, wyłoniła podmioty którym zostało 

udzielone wsparcie finansowe. Przy wyborze podmiotów oraz przy proponowanej 

wysokości dofinansowania zadania Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej 

złoŜonych ofert  zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie na 

realizację zadań publicznych Gminy Rydzyna z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu. Łącznie Komisja rozpatrzyła pozytywnie 6 ofert i były to wszystkie złoŜone oferty.  

Na szkolenia sportowe z szermierki, sportów walki i piłki noŜnej udzielono wsparcia 

w kwocie 90 000zł, tj.: 

a) Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak z siedzibą 64-130 Rydzyna, ul. Rynek 7, 

dotacja: 65 000,00 zł. 

b) Integracyjny Klub Sportowy „Leszno” z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Rejtana 1, 

dotacja: 6 000,00 zł. 

c) Klub Sportowy „Sfinks Rydzyna” z siedzibą 64-130 Rydzyna, ul. Jana 

Kazimierza 1, 

dotacja: 5 000,00 zł.  

d) Rydzyńska Akademia Piłkarska z siedzibą 64-130 Rydzyna, ul. Rynek 7, 

dotacja: 8 000,00 zł. 

e) Leszczyńskie Centrum Karate, z siedzibą 64-130 Rydzyna, ul. Wolności 13e, 

dotacja: 3 000,00 zł. 

f) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SATORI z siedzibą 64-100 Leszno, ul. 

Zbyszka z Bogdańca 14, dotacja: 3 000,00 zł. 

 



Wszystkie ww. organizacje zawarły z Gminą Rydzyna stosowne umowy, z których 

zobowiązań wszystkie organizacje wywiązały się w całości. 

 

W trakcie 2012r. nie wpłynęły do Urzędu Gminy Rydzyna wnioski, uwagi czy 

zastrzeŜenia do realizacji programu współpracy.  

 

W dniach 5 listopada – 14 listopada 2012r, na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

Rydzyny nr XI/95/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie: 

„Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”. 

Organizacje zgłosiły jedną zmianę do projektu programu, która została w całości 

uwzględniona w programie poddanym pod obrady Rady Miejskiej Rydzyny.  

 

„Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” został 

przyjęty uchwałą Nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2012r 

 


