Uchwała Nr 264/XXXVIII/06
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przyj ęcia sprawozdania z realizacji w roku 2005 „Programu
współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku publicznego
i wolontariacie"
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó źn. zm .) oraz § 3
Uchwały Nr 144/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005r.
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:

§1
Przyj ąć sprawozdanie z realizacji w roku 2005 „Programu wspó łpracy organów
powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalno ści
pożytku publicznego i wolontariacie", stanowi ące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Prze odniczący Rady
P40 Bydgoski -:o
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Uzasadnienie

Działaj ąc na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó źn.
zm.), Rada Powiatu Bydgoskiego uchwa łą Nr 144/XXV/05 w dniu 3 lutego 2005r.
przyj ęła program wspó łpracy organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi
na rok 2005.
Przyjmuj ąc „Program współpracy ..." na rok 2005 Rada Powiatu zobowi ązała
Zarząd do złożenia sprawozdania z jego realizacji wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu. Niniejsza Uchwała realizuje zatem to zobowi ązanie.

Załącznik do Uchwa ł y Nr
264/XXXVIII/06
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji „Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i wolontariacie"
przyj ętego uchwałą Nr 144/XXV/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 r.
za rok 2005.

Minęły ponad dwa lata od wprowadzenia w życie ustawy o organizacjach po żytku
publicznego i wolontariacie, a zatem równie ż drugi rok, w którym wspó łdziałanie organów
samorządu z tzw. trzecim sektorem odbywa si ę wg ram nakre ślonych rocznym programem.
Opracowany przy udziale przedstawicieli organizacji pozarz ądowych z terenu powiatu
i przyj ęty w lutym ub. r. przez Rad ę Powiatu Bydgoskiego program wspó łpracy
z organizacjami pozarz ądowymi na 2005 r. zakładał partnerstwo, otwarto ść i jawno ść
działania oraz wzajemne wspieranie i inicjowanie ró żnorodnych form aktywno ści
mieszkańców powiatu.
Na terenie powiatu bydgoskiego w 2005 r. zarejestrowane by ły łącznie
143 stowarzyszenia, dla których organem nadzoru jest starosta, w tym 8 stowarzysze ń to nowe organizacje, które swoj ą działalność zarejestrowały w 2005 r. Z łącznej liczby
stowarzysze ń, 48 — to jednostki ochotniczych stra ży pożarnych, które pomimo, że prowadzą
jednorodną działalno ść, podlegaj ą — każda z nich — odrębnej rejestracji w Krajowym Rejestrze
S ądowym. Pozostałych 95 stowarzysze ń, to organizacje, których sfer ą działalno ści są:
- pomoc społeczna — w tym dzia łania na rzecz osób niepe łnosprawnych — 12 organizacji,
kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja — 42 organizacje,
edukacja i wychowanie — 5 organizacji,
rozwój lokalny:
• w wymiarze spo łecznym
— 16 organizacji,
• w wymiarze materialnym — 7 organizacji,
- inne — 13 organizacji.
Prężnie działa również organizacja harcerska, która jest stowarzyszeniem sieciowym,
podlegaj ącym centralnej rejestracji.
Ponadto na terenie powiatu bydgoskiego zarejestrowane s ą 32 uczniowskie kluby
sportowe oraz dzia ła wiele innych podmiotów zaliczanych do sfery pozarz ądowej w tym:
fundacje, organizacje ko ścielne, koła gospodyń wiejskich, itp.
W 2005 r. jako jedyna na terenie powiatu bydgoskiego status organizacji po żytku
publicznego uzyskała Fundacja Wspierania Rozwoju Neurologii z siedzib ą w Osielsku. Kilka
innych organizacji (stowarzysze ń) podj ęło działania maj ące na celu uzyskanie tego statusu.
Zgodnie z założeniami programu wspó łpracy organów powiatu z organizacjami
pozarządowymi, współpraca ta przebiegała na wielu płaszczyznach, pocz ąwszy od wymiany
informacji, udzielania pomocy merytorycznej m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy
pozabudżetowych, poprzez udzielanie wsparcia finansowego oraz wspó łorganizacj ę wielu
przedsięwzięć .
Realizowana by ła również ścisła współpraca i pomoc dla dzia łaj ącej na terenie powiatu Rady
Organizacji Pozarz ądowych. W miesi ącu grudniu 2005 r. odbyła się II Konferencja

A. W zakresie wspó łpracy pozafinansowej w roku sprawozdawczym podejmowane byty
m.in. nast ępuj ące dzia łania:

1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom:
a) we współpracy z Kujawsko — Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsi ębiorczo ści,
Kujawsko — Pomorskim Zwi ązkiem Pracodawców i Przedsi ębiorców oraz
Pomorsko — Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej uruchomiono punkt
obsługi Subregionalnego Funduszu Po życzkowego „Kujawiak",
b) we współpracy z PTTK Golub Dobrzyń rozpowszechniano informacje
o możliwości przeprowadzenia bezp łatnego szkolenia dla bezrobotnych z zakresu
zdobycia uprawnie ń instruktorskich prowadzenia jazdy konnej,
c) podejmowano wspólnie z Towarzystwem Gminy Dobrcz dzia łania w zakresie
przygotowywania w ramach pilotażowego programu LEADER+ projektu
„Z historią w nowoczesność",
d) udzielono pomocy merytorycznej przy pozyskiwaniu funduszy na dzia łalność
statutową spółek wodnych.
2. Otwarte spotkania przedstawicieli organizacji pozarz ądowych i samorz ądu, wymiana
informacji oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb spo łeczno ści lokalnych i planowanie
działań służących ich zaspokajaniu
a) współpracowano z delegatem Powiatu Bydgoskiego w zakresie dzielenia si ę
informacjami i decyzjami podejmowanymi na posiedzeniach Rady Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko — Pomorskiego,
b) uczestniczono w spotkaniach z władzami spółek wodnych, po święconych
omówieniu
możliwości
pozyskiwania
środków
finansowych
m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach realizacji programu „Poprawa bezpiecze ństwa powiatu na wypadek
powodzi poprzez odbudowę urządzeń melioracyjnych",
c) udzielono rekomendacji następuj ącym organizacjom ubiegaj ącym się
o dofinansowanie w ramach konkursów og łaszanych przez organy rz ądowe
lub samorządowe:
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe łnosprawnych w Soku Kujawskim
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Solcu Kujawskim
Kujawsko — Pomorska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego — Hufiec
w Solcu Kujawskim
PKPS w Nowej Wsi Wielkiej
Stowarzyszenie MEDAR Centrum Pomocy Rodzinie — Przeciw Pomocy —
Wyrównać Szanse w Bydgoszczy
Towarzystwo Gminy Dobrcz
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe łnosprawnym, Specjalnej Troski
i Rodzin Patologicznych PROMYK,
d) przeprowadzono w okresie wakacyjnym kompleksow ą kontrolę organizatorów
wypoczynku letniego — w skład zespołu kontroluj ącego wchodzili funkcjonariusze
służb i straży, pracownicy inspekcji i urz ędów samorządowych, ratownicy WOPR,
e) prowadzono bie żącą współpracę z jednostkami Ochotniczej Stra ży Pożarnej,
poprzez wymian ę doświadczeń, udział w zebraniach sprawozdawczo —
wyborczych i uroczysto ściach,
f) na bieżąco przekazywano organizacjom nap ływaj ące do urzędu informacje
o potencjalnych źródłach pozyskania dodatkowych środków; na bie żąco
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wymieniano informacje na temat mo żliwo ści wsparcia sprzętowego i warunków
funkcjonowania jednostek,
g) systematycznie przekazywano UKS-om informacje i mo żliwościach uczestnictwa
w szkoleniach dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego,
h) na bieżąco współpracowano z Kujawsko — Pomorskim Centrum Demokracji
Lokalnej i Kujawsko — Pomorskim Zrzeszeniem Pracodawców i Przedsi ębiorców
w kwestii organizacji, wspó łorganizacji i przekazywania informacji nt. szkole ń
branżowych.

B. Wspó łpraca z organizacjami pozarz ądowymi przy udziale wsparcia finansowego
1. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego:
a) poprzez otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu
i turystyki oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotacje
na podstawie zawartych umów przyznano nast ępuj ącym organizacjom:
UKS Łochowo
MUKS Roszak
- ZHP Solec Kujawski
- Koronowskie Stowarzyszenie Corona
- Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego
MGOK Koronowo
Szkoła Podstawowa Przy łęki
- GOK Białe Błota
Stowarzyszenie Szcz ęśliwa Dolina
MUKS Taro Wojnowo
na łączną kwotę 36.130 zł,
b) ze środków PFRON na upowszechnianie sportu i turystyki w śród osób
niepełnosprawnych oraz rehabilitacj ę, aktywizacj ę i edukacj ę osób starszych,
dotacje przyznano nast ępuj ącym organizacjom:
- ZHP Solec Kujawski
- Stowarzyszenie Przyjació ł Osób Niepełnosprawnych w Gądeczu
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe łnosprawnych w Solcu Kujawskim
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dobrcz
- Stowarzyszenie „Promyk" w Bia łych Błotach
na łączną kwotę 29.800 zł,
c) na zasadach okre ślonych „Regulaminem podziału dotacji przedmiotowej
dla spółek wodnych z terenu Powiatu Bydgoskiego", przyj ętym Uchwałą nr 30/03
Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003 r. — ze środków PFO ŚiGW
przekazano dotacje spó łkom wodnym w:
Białych Błotach
Dąbrowie Chełmińskiej
Dobrczu
Koronowie
Nowej Wsi Wielkiej
Osielsku
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- Solcu Kujawskim
na łączną kwotę 16.000 zł,
d) w ramach dzia łań na rzecz bezpiecze ństwa, porządku publicznego i ochrony
przeciwpo żarowej:
zakupiono i przekazano do następuj ących jednostek OSP sprz ęt ratownictwa
medycznego oraz sprz ęt techniczny do prowadzenia dzia łań ratowniczych:
OSP Teresin — pasy i toporki strażackie, OSP Wojnowo - zestaw medyczny
PSP R1, OSP Dobrcz — zestaw medyczny PSPR1, Nowa Wie ś Wielka —
zestaw medyczny PSP R1, OSP Brzoza — pi ła spalinowa do ci ęcia stali
i betonu, OSP Kruszyn — pilarka spalinowa do ci ęcia drzewa, OSP
Mąkowarsko — agregat pr ądotwórczy i ubrania USP, OSP Wtelno — pilarka
spalinowa do ci ęcia drzewa
na łączną kwotę 35.100 zł
zakupiono:
w
■ dla
ratowników
Pieczyskach
deskę
ratowniczą
wraz ze stabilizatorami g łowy,
■ dla oddziału rejonowego WOPR w Bydgoszczy radiotelefony
z bateriami celem poprawy łączno ści w czasie prowadzenia akcji
na wodzie
na łączną kwotę 4.300 zł
- opracowano i przekazano dzieciom i m łodzieży spędzaj ącym wakacje
na terenie naszego powiatu, ulotki „Bezpieczna przysz łość " i „Bezpieczne
wakacje" — propaguj ące zasady zachowania bezpiecze ństwa
koszt wydruku 1.000 z ł
- dofinansowano zakup zestawu narz ędzi hydraulicznych do ratownictwa
drogowego dla jednostki OSP Czar że
w kwocie 5.000 z ł.
2. Prowadzenie wspólnych przedsi ęwzięć
a) udzielono pomocy WOPR w corocznym przygotowaniu do sezonu letniego
o środka szkolenia ratowników w Borównie (prace porz ądkowe w o środku),
b) zakupiono 50 m2 kostki brukowej do powstaj ącego przy Szkole Podstawowej
w Witoldowie miasteczka ruchu drogowego
łączny koszt ca 1.200 z ł,
c) współorganizowano konkursy, zawody i spotkania okoliczno ściowe m.in.:
konkurs plastyczny „Bezpieczna droga"
- Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze ństwie Ruchu Drogowego
- Powiatowy Turniej Wiedzy Po żarniczej
Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce zwi ązanej z ochron ą
przeciwpo żarową
- Powiatowe Zawody Sportowo - Po żarnicze Młodzieżowych Drużyn OSP
- II Rajd Wisły
Równać Szanse 2005 — Ogólnopolski Konkurs Grantowy
- Międzynarodowy Sp ływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Oko łów Podhorskiej
- Zlot Turystów Rowerowych Województwa Kujawsko — Pomorskiego i Polski
Północnej
Nasze Kulinarne Dziedzictwo
- Święto Śliwki
Festyn Cysterski oraz Bitwa pod Koronowem.
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Na organizacj ę konkursów, zawodów, festynów, itp. W tym wymienionych
powyżej, których Starostwo by ło współorganizatorem b ądź sprawowało patronat,
przeznaczono łącznie ca 39.900 zł oraz ufundowano szereg nagród rzeczowych
(książki, puchary, itp.).

Z powyższego zestawienia wynika, że na realizacj ę różnego rodzaju działań
określonych programem wspó łpracy organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi
na 2005 r. — z bud żetu powiatu, w tym z PFRON i PFOSiGW, przeznaczono środki w łącznej
wysokości ca 168.430 z ł, co jest kwotą znacznie wy ższą, niż w latach poprzednich. Sposób
i prawidłowość wykorzystania dotacji i wsparcia finansowego podlega ła bieżącej kontroli
prowadzonej zarówno przez odpowiedzialnych za okre ślony zakres działań pracowników
poszczególnych wydzia łów, jak równie ż przez inspektora ds. kontroli w Starostwie.

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2006 r.
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