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UCHWAŁA Nr 123/XX/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z realizacji w roku 2007 „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 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 1 ) oraz § 3 uchwały
Nr 28/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007r. uchwala si ę,
co następuje:

§ 1. Przyj ąć sprawozdanie z realizacji w roku 2007 „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 łalności pożytku
publicznego i wolontariacie", stanowi ące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Wiceprzewodnicz ąca
4,:\: Rady Powiatu Bydgoskiego

1.L./

Maria Kul zyk

Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 94, poz. 651.

UZASADNIENIE

Działaj ąc 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 .), Rada Powiatu
Bydgoskiego uchwałą Nr 28N/2007 w dniu 1 lutego 2007r. przyj ęła „Program wspó łpracy
organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi na rok 2007".
Przyjmuj ąc „Program współpracy ..." na rok 2007 Rada Powiatu zobowi ązała Zarząd
do złożenia sprawozdania z jego realizacji wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu.
Niniejsza Uchwała realizuje zatem to zobowi ązanie.
Projekt sprawozdania z realizacji „Programu wspó łpracy organów powiatu
z organizacjami pozarz ądowymi na rok 2007" został pozytywnie zaopiniowany przez Rad ę
Organizacji Pozarz ądowych Powiatu Bydgoskiego w dniu 15 kwietnia 2008r.

Wiceprzewodnicząca
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Załącznik
do Uchwały Nr 123/XX/08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 kwietnia 2008r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji w roku 2007 „Programu wspó łpracy 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 28/V/2007 r. Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r.
Na terenie powiatu bydgoskiego w 2007r. zarejestrowane by ły łącznie
154 stowarzyszenia, dla których organem nadzoru jest starosta, w tym 3 stowarzyszenia
- to nowe organizacje, które swoj ą działalno ść zarejestrowały w 2007 r. Z łącznej liczby
stowarzysze ń, 49 — to jednostki ochotniczych stra ży pożarnych, które pomimo, że prowadzą
jednorodną działalność, podlegaj ą — każda z nich — odrębnej rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Pozostałe stowarzyszenia to organizacje, których sfer ą działalności są:
- pomoc społeczna — w tym działania na rzecz osób niepe łnosprawnych — 13 organizacji,
- kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja — 46 organizacji,
- edukacja i wychowanie — 5 organizacji,
- rozwój lokalny:
•
w wymiarze społecznym — 19 organizacji,
•
w wymiarze materialnym — 7 organizacji,
- inne — 15 organizacji.
Prężnie działa równie ż organizacja harcerska, która jest stowarzyszeniem sieciowym,
podlegaj ącym centralnej rejestracji.
Ponadto na terenie powiatu bydgoskiego zarejestrowane s ą 34 uczniowskie kluby
sportowe oraz działa wiele innych podmiotów zaliczanych do sfery pozarz ądowej w tym:
fundacje, organizacje ko ścielne, koła gospodyń wiejskich, spółki wodne itp. Na dzień
dzisiejszy 3 stowarzyszenia, 2 fundacje oraz 1 klub sportowy posiadaj ą status organizacji
pożytku publicznego.
Zgodnie z założeniami programu wspó łpracy organów powiatu z organizacjami
pozarządowymi, współpraca ta przebiega ła 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.

A. W zakresie współpracy pozafinansowej w roku sprawozdawczym podejmowane by ły
m.in. następuj ące działania:
1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom:
a) współpracowano z Regionalnym O środkiem Europejskiego Funduszu
Społecznego w zakresie bezp łatnego doradztwa o mo żliwościach pozyskiwania
środków finansowych z EFS — w ramach wspó łpracy utworzono w siedzibie
Starostwa punkt doradczy, gdzie dy żury pełni doradca kluczowy RO EFS
w Bydgoszczy,
b) Kujawsko — Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsi ębiorczo ści, Kujawsko —
Pomorskim Zwi ązkiem Pracodawców i Przedsi ębiorców oraz Pomorsko —
Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej w ramach Punktów Obs ługi
Subregionalnego Funduszu Po życzkowego „Kujawiak" (wspó łorganizowanie
szkoleń dot. źródeł i możliwości finansowania z UE),

c) współpracowano z Punktem Konsultacyjnym „Krajowy System Us ług" przy NOT
w Bydgoszczy w zakresie rozwoju przedsi ębiorczo ści i pozyskiwania funduszy
unijnych,
d) zgłaszaj ącym się organizacjom udzielano pomocy merytorycznej przy sk ładaniu
różnego rodzaju wniosków o dotacje i certyfikaty.
2. Otwarte spotkania przedstawicieli organizacji pozarz ądowych i samorządu, wymiana
informacji oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb spo łeczności lokalnych i planowanie
działań służących ich zaspokajaniu:
a) współdziałano z Rad ą Organizacji Pozarz ądowych w zakresie tworzenia
„Programu współpracy organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi
na 2008r." oraz organizacji posiedze ń Rady,
b) wspólnie z Powiatową Radą Izby Rolniczej zorganizowano dwa szkolenia dla
rolników oraz instytucji obsługuj ących rolników,
c) współpracowano z Polskim zwi ązkiem Wędkarskim, Zwi ązkiem Działkowców
i WOPR-em przy opracowywaniu projektu uchwa ły Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie wprowadzenia zakazu u żywania niektórych rodzajów jednostek
pływaj ących po wodach powierzchniowych powiatu bydgoskiego,
d) uczestniczono w dyskusji zainicjowanej przez Lokaln ą Grupę Działania „Zakole
Dolnej Wisły" nad poprawą warunków życia na wsi w oparciu o pilota żowy
program Leader,
e) podejmowano wspólne przedsi ęwzięcia z Regionalną Organizacj ą Turystyczną
na rzecz rozwoju turystyki (Powiat Bydgoski jest cz łonkiem - założycielem ROT-u
oraz ma swojego przedstawiciela w sk ładzie Komisji Rewizyjnej tej organizacji),
f) 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,
g) prowadzono bie żącą współpracę z jednostkami Ochotniczej Stra ży Pożarnej,
poprzez wymianę do świadczeń, udział w zebraniach sprawozdawczo
— wyborczych i uroczysto ściach,
h) udzielano rekomendacji organizacjom ubiegaj ącym się o dofinansowanie
w ramach konkursów ogłaszanych przez organy rz ądowe lub samorządowe,
i) systematycznie przekazywano organizacjom nap ływaj ące do urzędu informacje
o potencjalnych źródłach pozyskania dodatkowych środków.
B. Współpraca 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,
- Koronowskie Stowarzyszenie Turystyki „Szcz ęśliwa Dolina"
na łączną kwotę 34.198,00 zł.
Dzięki tym dotacjom zorganizowano cykl powiatowych rozgrywek sportowych:
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w mini pi łce ręcznej, siatkowej i mini
koszykówce,
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w pi łce nożnej
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w pi łce ręcznej,
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w biegach prze łajowych,

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w lekkiej atletyce,
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w pi łkarskich pi ątkach dziewcz ąt
i chłopców,
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w koszykówce dziewcz ąt i chłopców,
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w tenisie sto łowym,
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w p ływaniu.
Ponadto zorganizowano Pi ąty Festyn Cysterski i inscenizacj ę „Bitwy pod
Koronowem".

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 ępującym organizacjom:
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe łnosprawnych w Solcu Kujawskim,
- Wiejski Klub Sportowy O.R.I. w Kruszynie Krajeńskim,
na łączną kwotę 15.790 zł.
Wnioski na dotacje rozpatrywała powołana na mocy Uchwały Nr 33/VII/99 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 kwietnia 1999r. z pó źn. zm . Komisja złożona
z przedstawicieli Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego.
Przekazane dotacje wykorzystane zosta ły m.in. na organizacj ę następuj ących
imprez:
„Wycieczka nad morze",
„Dzień Dziecka 2007",
„Spotkanie gwiazdkowe",
„Wigilijne spotkanie dla samotnych, niepe łnosprawnych",
„Zabawa świąteczno — noworoczna dla dzieci niepe łnosprawnych",
„Spotkanie Integracyjne Mieszka ńców Koronowa",
„Powiatowy Turniej 3-osobowej Halowej Pi łki Nożnej oraz 3-osobowej
Plażowej Piłki Siatkowej" połączony z piknikiem rodzinnym o Puchar Prezesa
WKS O.R.I. w Kruszynie Kraje ńskim,
„Festyn rodzinny dla osób niepe łnosprawnych",
„Biwak dla niepełnosprawnych".
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,
Solcu Kujawskim,
na łączną kwotę 20.000 zł - z przeznaczeniem na dzia łalność statutową spółek.
d) W ramach działań na rzecz bezpiecze ństwa, porz ądku publicznego i ochrony
przeciwpo żarowej:
- zakupiono i przekazano do nast ępuj ących jednostek OSP sprzęt ratownictwa
wodnego i medycznego oraz sprz ęt ochrony przeciwpo żarowej: OSP Dobrcz
— ubranie żaroodporne, OSSP Czar że — sanie lodowe, OSP Go ścieradz

— pilarka spalinowa, OSP Nowa Wie ś Wielka — deska ortopedyczna, materac
próżniowy z torbą i pompą, kołnierze ortopedyczne, OSP Lucim — w ęże W52,
OSP Wojnowo — drabina stra żacka, OSP Kruszyn — pompa p ływaj ąca,
zakupiono sprz ęt dla Rejonowego WOPR z siedzib ą w Bydgoszczy oraz
wyposażono na okres letnich wakacji ratowników wodnych w Pieczyskach
w deskę ratowniczą wraz ze stabilizatorami g łowy,
przeprowadzono przegl ąd i naprawę instalacji antenowej w jednostkach OSP
Mąkowarsko, Koronowo, Brzoza i Nowa Wie ś Wielka,
zorganizowano akcj ę „Bezpieczna droga do szko ły" połączoną
z promowaniem wśród dzieci znaczków odblaskowych, wykonanych
ze środków budżetu powiatu,
zorganizowano konkurs plastyczny „Bezpieczna droga" oraz Powiatowy
Konkurs Plastyczny o tematyce zwi ązanej z ochroną przeciwpożarową,
zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze ństwie Ruchu
Drogowego oraz Powiatowy Turniej Wiedzy Po żarniczej,
zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo - Po żarnicze Młodzieżowych
Drużyn OSP,
za łączną kwotę 33.995 zł.
2. Prowadzenie wspólnych przedsi ęwzięć :
a) współpraca z Fundacj ą „Kanał Bydgoski" w zakresie tworzenia Parku
Kulturowego, wspólnego uczestnictwa w Targach Turystycznych oraz
promowaniu walorów turystycznych powiatu bydgoskiego,
b) współpraca z Towarzystwem Mi łośników Miasta Bydgoszczy przy wydaniu
„Kalendarza Bydgoskiego 2008",
c) współpraca z Fundacj ą Gospodarczą Bezrobotnych na rzecz rozwoju
przedsiębiorczo ści i wspierania bezrobotnych — przekazano skrypty „ABC
Przedsiębiorczo ści",
d) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gzinie, Strzelcach Górnych
i Kruszynie w zakresie zapewnienia transportu na imprezy plenerowe,
uczestnictwa w Kujawsko — Pomorskich Targach Turystyczno — Ogrodniczych
w Minikowie i dożynek powiatowych,
e) współpraca z Towarzystwem Przyjació ł Doliny Wisły w zakresie promocji
produktów regionalnych jak i podczas Targów Ogrodniczych w Minikowie,
f) przekazano materia ły promuj ące Powiat Bydgoski m.in.:
- Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzesz ę,
Fundacji „Wiatrak",
Klubowi Sportowemu „KAROR"
Kołom Gospodyń Wiejskich,
Muzeum im. L. Wyczó łkowskiego,
OSiR w Solcu Kujawskim,
Miejskiemu Centrum Informacji Turystycznej,
PTTK Szlak Brdy w Bydgoszczy,
g) angażuj ąc kolejne środki z budżetu powiatu oraz si ły i umiej ętności pracowników
Starostwa Powiatowego wspó łorganizowano szereg ró żnych konkursów,
zawodów, konferencji, spotkań okolicznościowych, festynów i szkole ń tj.:
konkursy ekologiczne o charakterze edukacyjnym („Dary Ziemi" — fotografia,
„Katastrofy ekologiczne" — plakaty, „Czy mo żemy pomóc naszemu
środowisku" - wypracowanie),
konkurs na „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim",
akcja „Sprzątanie Świata",

Rajd rowerowy,
Dożynki powiatowe,
„Pożegnanie Lata",
Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie o Puchar Łuczniczki,
Międzynarodowy Turniej Taekwondo dla dzieci i m łodzieży.
Reasumuj ąc, poza bieżącymi kontaktami z organizacjami pozarz ądowymi
działaj ącymi na terenie i na rzecz spo łeczności powiatu bydgoskiego, udzieleniem pomocy
merytorycznej, doradztwa fachowego itp. — na realizacj ę różnego rodzaju działań określonych
programem współpracy organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi na 2007r.
— z budżetu powiatu, w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczono środki
finansowe w formie dotacji oraz bezpo średniego zakupu i przekazania wyposa żenia
sprzętowego w kwocie 103.983,00 zł. Podana suma nie obejmuje środków finansowych
wydatkowanych na szereg wspó łorganizowanych konkursów i imprez wymienionych m.in.
w pkt. B 2.
Informacje o rozstrzygni ętych konkursach na realizacj ę zadania publicznego
z zakresu kultury, sportu i turystyki, zawieraj ące pełen wykaz organizacji i wysoko ść
udzielonych im dotacji, były każdorazowo umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
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 również przez Komisj ę Rewizyjną Rady
Powiatu Bydgoskiego.

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2008 r.
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