UCHWAŁA Nr 187/XXIXJ09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z realizacji w roku 2008 „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".

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 ), Rada Powiatu uchwala,
co następuje:

§ 1.
Przyj ąć sprawozdanie z realizacji w roku 2008 „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 uchwa ły.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze odni
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Zmiany wymienionej ustawy og łoszono 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, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120.

UZASADNIENIE

Działaj ąc na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalno ści
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó źn. zm .), Rada Powiatu
Bydgoskiego uchwałą Nr 93/XVI/07 w dniu 28 grudnia 2007r. przyj ęła „Program wspó łpracy
organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi na rok 2008".
Przyjmuj ąc „Program wspó łpracy ..." na rok 2008 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.

Załącznik
do Uchwały Nr 187/XXIM9
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2009r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji w roku 2008 „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 2003 r. o dzia łalnoś ci pożytku publicznego i wolontariacie"
przyj ętego uchwa łą Nr 93/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r.

Na terenie powiatu bydgoskiego w 2008r. zarejestrowanych by ło łącznie
159 stowarzyszeń, dla których organem nadzoru jest starosta, w tym 5 stowarzysze ń
- to nowe organizacje, które swoj ą działalność zarejestrowały w 2008 r. Z łącznej liczby
stowarzysze ń, 49 — to jednostki ochotniczych stra ży pożarnych, które pomimo, że prowadz ą
jednorodną działalność, podlegaj ą — każda z nich — odr ębnej rejestracji w Krajowym Rejestrze
S ądowym. Pozostałe stowarzyszenia to organizacje, których sfer ą działalności są:
- pomoc społeczna — w tym działania na rzecz osób niepe łnosprawnych — 14 organizacji,
- kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja — 47 organizacji,
- edukacja i wychowanie — 5 organizacji,
- rozwój lokalny:
w wymiarze spo łecznym — 21 organizacji,
•
w wymiarze materialnym — 7 organizacji,
•
- inne — 16 organizacji.
Prężnie działa również organizacja harcerska, która jest stowarzyszeniem sieciowym,
podlegaj ącym centralnej rejestracji.
Ponadto na terenie powiatu bydgoskiego zarejestrowane s ą 34 uczniowskie kluby
sportowe oraz dział a wiele innych podmiotów zaliczanych do sfery pozarz ądowej w tym:
fundacje, organizacje ko ścielne, koła gospodyń wiejskich, spółki wodne itp. Na dzień
dzisiejszy 4 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, począwszy od wymiany
informacji, udzielania pomocy merytorycznej m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy
pozabudż etowych, poprzez udzielanie wsparcia finansowego oraz wspó łorganizacj ę wielu
przedsięwzięć .
A. W zakresie wspó ł pracy pozafinansowej w roku sprawozdawczym podejmowane by ły
m.in. nast ępuj ące działania:

1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom:
a) współpracowano z Kujawsko — Pomorskim Zwi ązkiem Pracodawców
i Przedsi ębiorców przy tworzeniu Punktu Konsultacyjnego w Bydgoszczy,
b) wspierano działalno ść organizacji poprzez zg łaszanie ich inicjatyw do konkursów,
c) systematycznie przekazywano organizacjom nap ływaj ące do urzędu informacje
o potencjalnych źródłach pozyskania dodatkowych środków,
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
infoimacji oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb spo łeczno ści lokalnych i planowanie
działań służących ich zaspokajaniu:
a) współdziałano z Radą Organizacji Pozarz ądowych w zakresie tworzenia
„Programu wspó łpracy organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi
na 2009r.", opiniowania „Sprawozdania z realizacji Programu wspó łpracy
organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi w 2007r." oraz organizacji
posiedze ń Rady,
b) wspólnie z Powiatow ą Radą Izby Rolniczej zorganizowano dwa szkolenia
w Karolewie i Sokole Ku źnicy dla 100 sołtysów,
c) współpracowano z Polskim Zwi ązkiem Łowieckim Oddział w Bydgoszczy
w zakresie wydawania decyzji na odstrza ł redukcyjny zwierzyny,
d) przeprowadzono w okresie wakacyjnym kompleksow ą kontrolę organizatorów
wypoczynku letniego — w sk ład 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 wymianę doświadcze ń, udział w zebraniach sprawozdawczo
— wyborczych i uroczysto ściach,
f) zorganizowano spotkanie podsumowuj ące działalno ść statutową klubów
sportowych, na którym m.in. wręczono nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych
organizacji sportowych oraz br ązowe odznaki Ministra Sportu „Za zas ługi dla
Sportu" czterem działaczom sportowym z terenu powiatu bydgoskiego,
g) udzielano rekomendacji organizacjom ubiegaj ącym si ę o dofinansowanie
w ramach konkursów ogłaszanych przez organy rz ądowe lub samorz ądowe.
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 z Solca Kujawskiego,
- MUKS Taro z Wojnowa,
ULKS Zryw z Dobrcza,
- Koronowskie Stowarzyszenie Turystyki Szcz ęśliwa Dolina,
- Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Sicienku,
- Komenda Hufca ZHP Solec Kujawski,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie,
na łączną kwotę 72.200 zł.
Dzięki tym dotacjom zorganizowano cykl powiatowych rozgrywek sportowych:
- Mini piłka ręczna dziewcz ąt szkół podstawowych,
- Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych,
- Mini piłka ręczna chłopców szkó ł podstawowych,
- Piłka ręczna dziewcz ąt szkół gimnazjalnych,
- Mini piłka siatkowa dziewcz ąt szkół podstawowych,
- Mini piłka siatkowa chłopców szkó ł podstawowych,
- Piłka siatkowa chłopców gimnazjów,
- Piłka siatkowa dziewcząt gimnazjów,
- Mini koszykówka chłopców szkó ł podstawowych,
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Mini koszykówka dziewcz ąt szkół podstawowych,
Tenis stołowy drużynowy dziewcz ąt i chłopców gimnazjów,
LA indywidualna dziewcz ąt i chłopców szkó ł podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
- Piłka nożna chłopców szkó ł gimnazjalnych,
- Piłka nożna dziewcząt szkół gimnazjalnych,
Trójbój LA dziewcz ąt i chłopców szkó ł podstawowych,
Biegi przełajowe sztafetowe dziewcz ąt i chłopców szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Biegi przełajowe indywidualne dziewcząt i chłopców szkó ł podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Tenis stołowy drużynowy dziewcz ąt i chłopców szkó ł podstawowych,
- Koszykówka chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
- Koszykówka dziewcz ąt szkół ponadgimnazjalnych,
- Piłkarskie pi ątki chłopców szkół podstawowych,
Piłkarskie pi ątki dziewcząt szkół podstawowych,
- Czwórbój LA dziewcz ąt i chłopców szkół podstawowych,
- Koszykówka dziewcz ąt gimnazjów,
- Koszykówka chłopców gimnazjów,
Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców gimnazjów,
- Tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,
Piłka siatkowa chłopców szkó ł ponagimnazjalnych,
Piłka siatkowa dziewcz ąt szkół ponadgimnazjalnych,
- Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w p ływaniu o Puchar Starosty
i Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego dziewcz ąt i chłopców szkó ł
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
I Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w zawodach pluszowego misia szkó ł
podstawowych klas I, II , III dziewcz ąt i chłopców,
- Unihokej dziewcz ąt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w łucznictwie.
Przekazane dotacje wykorzystane zosta ły również na organizacj ę następuj ących
imprez:
- cyklicznych chroni ących dziedzictwo kulturowe,
„Szósty Festyn Cysterski" i „Bitwa pod Koronowem",
„Pozostawi ć Pamięć" - zaj ęcia ceramiczne ucz ące dzieci starych technik
garncarskich,
„I Powiatowy Zlot Turystyczny",
„Turystyka dzieci i młodzieży zamieszkałej w Powiecie Bydgoskim — Cztery
Pory Roku w Powiecie Bydgoskim",
„Dzień Pracownika Samorz ądowego".
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 Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Delfin w Solcu
Kujawskim,
- Polski Zwi ązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Solcu Kujawskim,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe łnosprawnych w Solcu Kujawskim,
- Polski Komitet Pomocy Spo łecznej — Klub Seniora z Brzozy,
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- Polski Komitet Pomocy Spo łecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- Wiejski Klub Sportowy O.R.I. w Kruszynie Krajeńskim,
na łączn ą kwotę 32.835,50 zł.
Przekazane dotacje wykorzystane zosta ły m.in. na organizacj ę następuj ących
imprez:
- „Spotkanie integracyjne mieszka ńców Koronowa",
- „Pies przyjacielem cz łowieka - spotkanie integracyjne",
- „Festyn rodzinny dla niepe łnosprawnych",
- „Biwak dla niepe łnosprawnych",
- „Półkolonie dla dzieci niepe łnosprawnych",
- „Poznajemy Regiony Polski — Wroc ław Miasto Stu Mostów",
- „Poznajemy Regiony Polski — Warmi ńsko-Mazurska Kraina Tysi ąca Jezior",
- „Wycieczka do Gdyni",
- „Tatry zim ą",
- „Giewont 2008",
- „Dzie ń Dziecka",
- „Spotkanie gwiazdkowe",
- „Wigilia z niepe łnosprawnością",
- „Wigilijne spotkanie dla samotnych, niepe łnosprawnych",
- „Zabawa świąteczno — noworoczna dla dzieci niepe łnosprawnych",
„Powiatowy Turniej 3-osobowej Plażowej Piłki Nożnej oraz 3-osobowej
Plażowej Piłki Siatkowej" połączony z piknikiem rodzinnym o Puchar Prezesa
WKS O.R.I. w Kruszynie Kraje ńskim".
c) Na zasadach okre ślonych „Regulaminem podzia łu 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 Ś iGW
przekazano dotacje siedmiu gminnym spó łkom wodnym z terenu powiatu
bydgoskiego na łączn ą kwotę 50.000 zł - z przeznaczeniem na dzia łalno ść
statutową.
d) W ramach działań na rzecz bezpiecze ństwa, porządku publicznego i ochrony
przeciwpo żarowej:
zakupiono i przekazano do nast ępuj ących jednostek OSP sprz ęt ratownictwa
wodnego i medycznego oraz sprz ęt ochrony przeciwpo żarowej: OSP
Gościeradz — wąż hydrauliczny, OSP Sicienko i OSP Gogolinek — buty
strażackie, jednostki KSRG (8 jednostek) — butle na tlen,
- zakupiono sprz ęt dla Rejonowego WOPR z siedzib ą w Bydgoszczy oraz
wyposażono na okres letnich wakacji ratowników wodnych w Pieczyskach
w deskę ratownicz ą wraz ze stabilizatorami g łowy,
- przeprowadzono akcj ę „Bezpieczna droga do szko ły" dotyczącą przestrzegania
zasad bezpiecznej jazdy na rowerze,
zorganizowano konkurs plastyczny „Bezpieczna droga" oraz Powiatowy
Konkurs Plastyczny o tematyce zwi ązanej z ochron ą przeciwpo żarową,
- zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze ństwie Ruchu
Drogowego oraz Powiatowy Turniej Wiedzy Po żarniczej,
- zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo - Po żarnicze dru żyn seniorów
i oldbojów,
- współfinansowano udział drużyny młodzieżowej OSP Gogolinek w krajowych
zawodach CTiF,
za łączn ą kwotę 22.313 zł.
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e) W ramach promowania osi ągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych
ufundowano nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych organizacji sportowych:
- Miejski Ludowy Klub Sportowy w Solcu Kujawskim,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu,
- Uczniowski Klub Sportowy w Brzozie,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf w Wojnowie,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Roszak w Solcu Kujawskim,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy z Osielska,
za łączn ą kwotę 6.000 zł.
2. Prowadzenie wspólnych przedsi ęwzięć :
a) współpraca z Kujawsko — Pomorsk ą Organizacj ą Turystyczną w :
- tworzeniu bazy danych ofert turystycznych,
opracowywaniu kalendarza imprez dla województwa kujawsko
— pomorskiego,
- promocji powiatu bydgoskiego i regionu kujawsko — pomorskiego na targach
i w publikacjach,
promocji konkursów organizowanych przez K-POT,
- promocji działalności K-POT na rynku turystycznym w regionie,
b) współpraca z Polsk ą Fundacj ą Przedsi ębiorczo ści w:
- podejmowaniu działań na rzecz promocji przedsi ębiorczo ści w regionie,
- promocji
Subregionalnego Funduszu
Pożyczkowego
„Kujawiak"
i prowadzeniu punktu konsultacyjnego,
organizowaniu szkole ń dla przedsiębiorców,
- informowaniu o ofercie po życzkowej, poręczeniowej dla przedsi ębiorców,
c) współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w zakresie organizacji
szkoleń, opracowywania wspólnego projektu w celu badania rynku pracy oraz
promocji działalności szkoleniowej PTE,
d) współpraca z Fundacj ą Kronenberga przy zg łoszeniu inicjatyw
mikroprzedsi ębiorczo ści do konkursu Mikroprzedsi ębiorca Roku,
e) przekazano materia ły promocyjne Powiatu Bydgoskiego m.in.:
- ZHP Solec Kujawski — z przeznaczeniem na nagrody w I Powiatowym Zlocie
Turystycznym,
- PTTK Oddział przy Klubie POW z przeznaczeniem na nagrody w 46
Centralnym Zlocie i Rajdzie Przewodników Turystyki Motorowej PTTK,
PTTK Szlak Brdy oraz Ko łu Turystycznemu PTTK Fordon — na spotkania
okolicznościowe Towarzystwa,
- Pomorsko — Kujawskiemu Klubowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Niewidomych i S łabowidzących Łuczniczka — dla zawodników bior ących
udział w organizowanych przez klub zawodach strzeleckich,
Stowarzyszeniu Rowerowa Brzoza — na Bydgoski Rowerowy Rajd
Niepodległości obj ęty patronatem Starosty,
f) angażuj ąc kolejne środki z budżetu powiatu oraz si ły i umiej ętności pracowników
Starostwa Powiatowego wspó łorganizowano szereg ró żnych konkursów,
zawodów, konferencji, spotka ń okolicznościowych, festynów i szkole ń tj.:
- Festyn Po żegnanie Lata,
- Liga piłki halowej,
- Halowe mistrzostwa okr ęgu w łucznictwie,
- Turniej tenisa sto łowego dla pracowników samorz ądowych i radnych powiatu
bydgoskiego,
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II Białobłocki Bieg Uliczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Okręgowe Zawody W ędkarskie,
III Międzygminny Rodzinny Rajd Rowerowy,
II Niepodległo ściowy Rajd Rowerowy,
Ogólnopolski bieg uliczny D ąbrowa Chełmińska — Ostromecko,
konkurs na najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim oraz pakiet
konkursów ekologicznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci i m łodzieży,
akcja „Sprz ątanie Świata",
wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w 71-linie i Bydgoszczy.

Reasumuj ąc, poza bie żącymi kontaktami z organizacjami pozarz ądowymi
działaj ącymi na terenie i na rzecz spo łeczno ści powiatu bydgoskiego, udzieleniem pomocy
merytorycznej, doradztwa fachowego itp. — na realizacj ę różnego rodzaju działań określonych
programem wspó łpracy organów powiatu z organizacjami pozarz ądowymi na 2008r.
— 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 wyposażenia
sprzętowego w kwocie 183.348,50 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.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych
przez wydzia ły Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
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