Sprawozdanie z realizacji programu
z

organizacjami

pozarządowymi

współpracy Gminy Rząśnia
oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r.
Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego

i

Nr XIX/128/2012
współpracy

o

wolontariacie,

Rada

Gminy

Rząśnia

z dnia 28 listopada 2012r. uchwaliła

Gminy

Rząśnia

z

organizacjami

uchwałą
„Program

pozarządowymi

oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 2015”.
Celem programu było

efektywne wykorzystanie społecznej aktywności

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Rząśnia przy
udziale organizacji pozarządowych. Cel realizowany był poprzez:
a) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
b) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich
standardu,
c) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania
bezpłatnej pracy wolontariuszy,
d) odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań,
e) aktywizacje społeczności lokalnej,
f) zabezpieczenie w budżecie gminy środków na wykonanie zadań zleconych
podmiotom programu.
Do podstawowych form współpracy zaliczamy:
a) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych,
b) finansowy współudział Gminy w realizowanych przez podmioty programu
zadaniach ( w formach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.),
c) wzajemną wymianę informacji o kierunkach działalności i dążenie do
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wypracowania wspólnych płaszczyzn aktywności – głównie konsultacje
z wydziałami i referatami urzędu, które współpracują z podmiotami programu
w zakresie merytorycznej właściwości,
d) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
e) współdziałanie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
f) wyznaczanie doraźnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym do
realizacji wspólnych przedsięwzięć,
g) możliwość bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych,
h) sprawowanie patronatu Wójta Gminy nad konkursami, pomoc w ich
organizacji i fundowaniu nagród.
Uchwały: Uchwała Nr XXVII/199/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia 3 marca
2010 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie
Rząśnia na lata 2010-2013 oraz Uchwała Nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy
Rząśnia z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwalają na wsparcie
finansowe prac konserwatorskich zabytków sakralnych z terenu gminy Rząśnia,
wpisanych do rejestru zabytków.
W Gminie Rząśnia znajdują się trzy parafie rzymskokatolickie:
1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Rocha w Rząśni,
2. Parafia Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Białej,
3. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca NMP
i Przemienienia Pańskiego w Stróży.
Na terenie Gminy Rząśnia działa siedem jednostek ochotniczych straży
pożarnych, Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni, UKS „Nieciecz” przy
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, ULKS w Stróży, UKS przy
Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej, Stowarzyszenie Rozwoju
Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża, Stowarzyszenie
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Emerytów

i Rencistów „Pogodna

Jesień” w Rząśni oraz Stowarzyszenie

„Aktywni na Wsi –Razem” w Kodraniu.
W 2013 roku realizowane zadania obejmowały upowszechnianie kultury,
kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków oraz ochrony przeciwpożarowej.
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Rząśnia na wspieranie zadań
publicznych w 2013 roku wynosiła 696 500,00 złotych.
Stowarzyszenia mogły bezpłatnie korzystać z lokali i nieruchomości będących
mieniem gminy. Gmina Rząśnia zajmowała się obsługą konkursów ofert na
wspieranie zadań publicznych, udostępniała niezbędne formularze i udzielała
porad w ich wypełnianiu. a także procedury ubiegania się i rozliczania
dofinansowania z budżetu gminy jak również pozyskiwania środków
finansowych z innych źródeł.
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2013 roku:
1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni - 630 000,00 zł.
2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Meduza” w Pajęcznie
- 15.000,00 zł.
3. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca
NMP i Przemienienia Pańskiego w Stróży - 50 000,00 zł.
4.

OSP w Rząśni - 1 500,00 zł.

Rząśnia, dnia 28.04.2014.

3

