
UCHWAŁA NR XLIII/399/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów 
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz.713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) - 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9D264D4E-0458-408B-94E3-7D386FAED449. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XLIII/399/2021 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 r.” 

I . Program Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych 
w art.7 ust. 1 pkt.19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) zaś art. 5 a ust. 1 ustawy 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 uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami. 

Dnia 29 listopada 2019 roku Rada Miejska w Rymanowie podjęła uchwałę nr XVIII/203/19 w sprawie 
uchwalenia „ Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 

II.  Zasady współpracy 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady: pomocniczości, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron. 

1. Finansowe formy współpracy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku: 

Udzielona została dotacja w kwocie 20 000 zł na działanie pn.”Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rymanów”. Świetlica prowadzona była przez 
stowarzyszenie Activ Pro. Kwota dotacji została zmniejszona do 16 tys zł na wniosek stowarzyszenia, co 
związane było z brakiem możliwości wywiązania się ze wszystkich zadań z powodu pandemii Covid-19. 
Stowarzyszenie w terminie złożyło sprawozdanie z realizacji dotowanego działania. 

2. Współpraca pozafinansowa 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez: 

- prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Rymanów, 

- przygotowanie projektu programu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok, który po przeprowadzonych konsultacjach społecznych został przyjęty Uchwałą 
Rady Miejskiej w Rymanowie nr XXXIX/362/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, 

- udzielenie wsparcia merytorycznego przez pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie organizacjom 
pozarządowym w zakresie realizacji powierzonych zadań w roku 2020 oraz pomoc w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych, ministerialnych i innych pozabudżetowych środków finansowych 

- uczestniczenie pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie w zebraniach, spotkaniach i uroczystościach 
organizowanych przez organizacje pozarządowe w celu poznania problemów organizacji, 

- popularyzowanie i promocja działań organizacji pozarządowych współpracujących z gminą poprzez 
zamieszczanie informacji i artykułów na stronie internetowej gminy oraz miesięczniku „Nasz Rymanów”- 
w dodatku Kurier Samorządowy.
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