
UCHWAŁA Nr XXIX/271/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia ó czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,
z późn. zm.') uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu
Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnie y
Rady Powiatu Inow , lawskiego

Marek Mieszterus

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXIX/271/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę nr XIII/129/2019 w dniu 29 listopada
2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.

W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu Inowrocławskiego
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy
m. in. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji
rady powiatu, jak również, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/271/2021
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

Powiatu Inowrocławskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok



Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjamipozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 r.

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr XIII/129/2019
z dnia 29 listopada 2019 r. przyjęła, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi,
„Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Ramy prawne procedur konsultacyjnych określiła Rada Powiatu Inowrocławskiego,
przyjmując uchwałę nr XLV/448/201 O z dnia 30 września 201 O r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
wraz z projektem Programu na 2020 rok, została zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Inowrocławskiego, na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. W terminie 15 dni
organizacje mogły zgłaszać uwagi i opinie w trybie określonym ww. uchwałą.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące projektu
Programu.

Program określa między innymi: cele programowe, zasady i formy współpracy,
priorytetowe zadania publiczne oraz sposób jego realizacji. Natomiast sprawozdanie za okres
realizacji Programu, stanowi ocenę jego funkcjonalności, będącej odpowiedzią
na oczekiwania środowiska pozarządowego oraz zawiera wskaźniki, które dotyczą realizacji
współpracy w ujęciu rocznym. Istnieje również możliwość bieżącej oceny przedmiotowej
współpracy w trybie zgłaszania w formie pisemnej wniosków, uwag i propozycji zmian
dotyczących funkcjonowania Programu, składanych do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu. W roku 2020 nie wpłynęły do Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu żadne wnioski, uwagi czy propozycje zmian
dotyczące funkcjonowania Programu.

Il. WSPÓLPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA

W realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczyła Rada Powiatu
Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, poszczególne wydziały i komórki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz jednostki organizacyjne Powiatu
w ramach swoich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych
w dokumencie programowym, przyjętym na 2020 rok.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego realizując kierunki i priorytety ww. współpracy,
uchwałą nr 281/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
w formie wspierania zadań publicznych Powiatu w 2020 r. Określił szczegółowe rodzaje



Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjamipozarządowymi

i innymipodmiotamiprowadzącymi działalnośćpożytkupublicznego
na 2020 r.

zadań w ramach wyznaczonych programowo priorytetów oraz terminy i warunki ich
realizacji. Ponadto uchwałą nr 298/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. ustalił skład i powołał
Komisję konkursową do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych
oraz przyjął Regulamin pracy tej Komisji. W skład czteroosobowej Komisji konkursowej
weszło dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Inowrocławskiego oraz dwóch
przedstawicieli organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Radę Organizacji
Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 58 ofert. Komisja Konkursowa,
wypełniając funkcję organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Powiatu
Inowrocławskiego, w konkursie zaopiniowała pozytywnie 56 ofert. Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego w wyniku rozstrzygruęcia konkursu przyznał dotacje
na 54 przedsięwzięcia, na łączną wartość dofinansowania w wysokości 138 300,00 zł.
Nie przyznano dotacji 2 podmiotom. Przed podpisaniem umów na realizację zadań
publicznych, w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii związanym z COVID-19, pięć podmiotów zrezygnowało z ich podpisania na łączną
kwotę 1 O 000,00 zł. Zawarto 49 umów z 31 podmiotami na realizację zadań publicznych
Powiatu na łączną kwotę 128.300,00 zł.

Przydział dotacji w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwy oferentów Nazwa zadania Kwota
przyznanej

dotacji (w zł)
I. DZIALALNOSĆ W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ
1 Ochotnicza Straż Pożarna Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 4.000,00

w Woli Wapowskiej MDP oraz udział w zawodach na terenie kraju
88-150 Kruszwica

2 Stowarzyszenie Zwykłe Powiatowe zawody bilardowe 1.000,00
„INO-POOL", ul. Rzepakowa 24

88-100 Inowrocław
3 Stowarzyszenie .Archery Club Letnia szkółka łucznicza 1.000,00

Munin", ul. Aleja 800-lecia
Inowrocławia 12a/44
88-100 Inowrocław

4 Stowarzyszenie „Archery Club Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Puchar 1.000,00
Munin", ul. Aleja 800-lecia Miasta Inowrocławia

Inowrocławia 12a/44
88-100 Inowrocław

5 Stowarzyszenie „Archery Club Przygotowanie zawodników i udział 1.500,00
Munin", ul. Aleja 800-lecia w Mistrzostwach Polski w łucznictwie

Inowrocławia 12a/44
88-100 Inowrocław
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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjamipozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 r.

6 Klub Piłkarski Gopło Kruszwica Wspólne morsowanie na dzikiej plaży 1.000,00
Sekcja Morsowania

,,Kruszwicki Klub Morsów"
ul. Poznańska 1 7
88-150 Kruszwica

7 Ludowy Uczniowski Klub Cykliczne szkolenia dziewcząt w piłce 2.000,00
Sportowy Inowrocław siatkowej

ul. Marii Konopnickiej 15
88-100 Inowrocław

8 Mątewski Klub Piłkarski Wsparcie organizacji imprez sportowych 9.000,00
„NOTEĆ", ul. Rakowicza 93 o charakterze powiatowym i ponad

88-1 O 1 Inowrocław powiatowym
9 Szkolny Klub Sportowy Organizacja przedsięwzięcia- szkolenie 4.000,00

Kasprowicz Inowrocław koszykarskie dla dzieci i młodzieży z terenu
ul. 3-Maja 11/13 powiatu inowrocławskiego

88-100 Inowrocław
10 Szkolny Klub Sportowy Przygotowanie i zorganizowanie 1.000,00

Kasprowicz Inowrocław III Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
ul. 3-Maja 11/13 dziewcząt „Kasper Cup Girls 2020"

88-100 Inowrocław
11 Szkolny Klub Sportowy Przygotowanie i zorganizowanie 1.500,00

Kasprowicz Inowrocław VII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
ul. 3-Maja 11/13 ,,Kasper-Cup 2020"

88-100 Inowrocław
12 Szkolny Klub Sportowy „Aktywne wakacje w powiecie 1.000,00

Kasprowicz Inowrocław inowrocławskim"
ul. 3-Maja 11/13 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla

88-100 Inowrocław młodzieży z powiatu inowrocławskiego jako
formv aktvwnezo snedzania czasu wolnego

13 Stowarzyszenie „Tuczno, moje Sportowa wiosna i jesień w Tucznie 2020 2.000,00
małe Kujawy" Tuczno

ul. Pakoska 33
88-180 Złotniki Kujawskie

14 Inowrocławski Klub Tenisa Wsparcie organizacji imprez sportowych 3.000,00
Stołowego „NOTEĆ" o charakterze powiatowym i ponad

ul. Rakowicza 93 powiatowym
88-1 O 1 Inowrocław

15 Inowrocławski Klub Sportowy XXII Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki 2.000,00
Karate o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego

ul. Władysława Łokietka 6A VIII edycja Ligi Karate Powiatu
88-100 Inowrocław Inowrocławskiego

16 Automobilklub Inowrocławski Turystyczny rajd samochodowy 2.000,00
ul. Młyńska 36, "Rajd niepodległości"

88-100 Inowrocław
17 Kujawskie Stowarzyszenie Udział w rozgrywkach ligowych Pzkosz 3.000,00

Koszykówki i szkolenie zawodników w zakresie
ul. Niepodległości 4/123 koszykówki

88-100 Inowrocław
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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjamipozarządowymi

i innymipodmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 r.

18 Kujawskie Stowarzyszenie Udział w rozgrywkach ligowych KPZkosz 3.000,00
Koszykówki i szkolenie młodzieży w zakresie koszykówki

ul. Niepodległości 4/123
88-100 Inowrocław

19 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2.000,00
Plażowej Damy Radę Inowrocław terenie Powiatu Inowrocławskiego w roku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2020 wśród dzieci i młodzieży z zakresu piłki
13/27 ręcznej wraz z udziałem zespołów

88-100 Inowrocław w młodzieżowvch mistrzostwach Polski
20 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Udział zespołu BHT Damy Radę Inowrocław 1.500,00

Plażowej Damy Radę Inowrocław w turniejach mistrzostw Polski i pucharze
ul. Marii Skłodowskiej-Curie Polski w piłce ręcznej plażowej oraz

13/27 w turniejach kontrolnych rozgrywanych
88-100 Inowrocław na terenie całego kraju w sezonie 2020

21 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Organizacja turnieju eliminacyjnego 1.500,00
Plażowej Damy Radę Inowrocław mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie wraz z rozgrywkami młodzieżowymi dla
13/27 szkół oraz z zajęciami pokazowymi dla dzieci

88-100 Inowrocław
22 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Udział zespołu juniorów oraz seniorów 2.000,00

Plażowej Damy Radę Inowrocław stowarzyszenia piłki ręcznej plażowej Damy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie Radę Inowrocław w rozgrywkach ligowych

13/27 i kontrolnych halowej piłki ręcznej w roku
88-100 Inowrocław 2020

23 Fundacja Piotra Reissa „SportujMy.pl - obóz" dla zawodników 500,00
ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań Akademii Piłkarskiej Reissa z Powiatu

Inowrocławskiego
24 Fundacja Piotra Reissa Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla 500,00

ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań najmłodszych
25 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w 500,00

ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig
Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu

Inowrocławskiego
26 Klub Sportowy „CUIAVIA" Udział w rozgrywkach mistrzowskich w piłce 10.000,00

ul. Krzymińskiego 4a nożnej w 2020 r.
88-100 Inowrocław

27 Uczniowski Klub Sportowy XIII Memoriał im. Pawła Cieślaka - 3.000,00
„BASKET 2010" Kruszwica Ogólnopolski Turniej Koszykówki

ul. Kujawska 20
88-150 Kruszwica

28 Uczniowski Klub Sportowy Udział w rozgrywkach ligowych oraz 3.000,00
„BASKET 201 O" Kruszwica szkolenie w zakresie koszykówki

ul. Kujawska 20
88-150 Kruszwica

29 Yacht Klub Polski Inowrocław Regaty „Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel' 1.000,00
Aleja Okrężna 79 2020"

88-100 Inowrocław
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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
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30 Rider's Club Inowrocław Festyn rodzinny „Szczęśliwa rodzina" 2.600,00
ul. Łokietka 16/23
88-100 Inowrocław

31 Ludowy Klub Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 3.000,00
„Kolorowi" Krusza Zamkowa powiatu inowrocławskiego poprzez

Krusza Zamkowa 29 organizację meczów piłkarskich zespołu LKS
88-1 O 1 Inowrocław „Kolorowi" Krusza Zamkowa

32 Stowarzyszenie „KRUSZA" Organizacja zajęć sportowych - Turniej 2.000,00
ul. Słoneczna 21 Strretball

88-153 Kruszwica
33 Związek Harcerstwa Szachowa Akademia Harcerska # 800,00

Rzeczypospolitej
Okręg Kujawsko-Pomorski

ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz
34 Związek Harcerstwa Harcerska Akademia Kajakowa 800,00

Rzeczypospolitej
Okręg Kujawsko-Pomorski

ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz
35 Stowarzyszenie Klub Sportowy „Skrzaty" z KS Notecianka Pakość 4.000,00

„Notecianka" ul. Jankowska 12
88-1 70 Pakość

26 Klub Sportowy Unia Janikowo Działalność w sferze wspierania i 7.000,00
ul. Głowna 40, 88-160 Janikowo upowszechniania kultury fizvcznei

37 Klub Sportowy „MIKRUS" Rozgrywki i turnieje Orlików 3.000,00
Szadłowice, Szadłowice 27

88-140 Gniewkowo
38 Stowarzyszenie Dziecięca Rozgrywki i turnieje piłkarskie dla dzieci 800,00

Akademia Piłkarska Mały Piłkarz
ul. K. Sprawiedliwego 14

88-100 Inowrocław
Razem zadanie I: 92 500,00

Il. DZIAŁALNOSĆ W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DOBR KULTURY
1 Stowarzyszenie zwykłe Noc świętojańska w Latkowie 1.500,00

,,W grupie raźniej"
Latkowo 38C

88-100 Inowrocław
2 Stowarzyszenie „Archery Club Spotkania z kulturą wczesnośredniowieczną 3.500,00

Munin", ul. Aleja 800-lecia
Inowrocławia 12a/44
88-100 Inowrocław

3 Stowarzyszenie „Tuczno, moje VIII Noc Muzeów w Tucznie 3.500,00
małe Kujawy"
ul. Pakoska 33

88-180 Złotniki Kujawskie
4 Polski Związek Chórów Wyjazd na warsztaty chóralne do Kołobrzegu 5.000,00

i Orkiestr
ul. Nowy Świat 30/12,

00-373 Warszawa,
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Towarzystwo Spiewu „Halka"
Inowrocław ul. Fabryczna 4

88-101 Inowrocław
5 Koło Gospodyń Wiejskich Potrawy kujawskie w kuchni 1.000,00

Słońska, Słońska 39
88-110 Inowrocław

6 Związek Harcerstwa 4 Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 3.500,00
Rzeczypospolitej

Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Terasy 2, 85-053

Bydgoszcz
7 Wojewódzki Związek Organizacja X Kujawskiego Festiwalu Pieśni 4.500,00

Rolników, Kółek i Organizacji Ludowej w Inowrocławiu
Rolniczych w Bydgoszczy

ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

Razem zadanie II: 22 500,00
Ili. DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA
PROMOCJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO POWIATU

1 Międzynarodowa Federacja Promocja Powiatu Inowrocławskiego podczas 2.500,00
Sztuk Walki IMAF Polska „Budo Day" - międzynarodowego dnia sztuk

ul. Najświętszej Marii Panny 14- walki
16,

88-100 Inowrocław
Razem zadanie III: 2 500,00

IV. DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
I KRAJOZNAWSTWA JAKO FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
POŁĄCZONEGO Z POZNAWANIEM WALORÓW PRZYRODNICZYCH
I KULTUROWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

1 Towarzystwo Gimnastyczne Rajdy piesze na nowych trasach w 4.300,00
SOKÓŁ, ul. Sobieskiego 25 Nadleśnictwie Gniewkowo połączone z

88-140 Gniewkowo edukacją prozdrowotną
2 Stowarzyszenie zwykłe Cudze chwalicie, swego nie znacie ... 2.500,00

,,W grupie raźniej"
Latkowo 38C

88-100 Inowrocław
3 Związek Harcerstwa Szlak Askaukalis 4.000,00

Rzeczypospolitej
Okręg Kujawsko-Pomorski

ul. Terasy 2, 85-053
Bydgoszcz

Razem zadanie IV: 10 800,00

W 2020 r. w trakcie realizacji zadań będących przedmiotem podpisanych umów,
w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
związanym z COVID-19, na wnioski czterech podmiotów rozwiązano umowy
za porozumieniem stron, w wyniku których podmioty te zwróciły w całości dotacje na kwotę
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9.500,00 zł. Natomiast jeden podmiot po terminie realizacji zadania zwrócił w całości dotację
w kwocie 2.600,00 zł.

W 2020 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał 1 dotację na wniosek podmiotu,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację w trybie tzw. ,,małych zleceń" zadania
z zakresu organizowania i prowadzenia promocji rozwoju gospodarczego i społecznego
Powiatu Inowrocławskiego. Umowę na kwotę 4.500,00 zł podpisano z Wojewódzkim
Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, ul. Jacewska 164,
88-100 Inowrocław, na zadanie publiczne pn. ,,Przegląd Kujawskich Zespołów Ludowych".
Podpisaną na realizację zadania umowę w związku z wprowadzonym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z COVID-19 rozwiązano
za porozumieniem stron. Na podstawie podpisanego porozumienia dotacja w całości
w kwocie 4.500,00 została zwrócona.

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2020 roku 4 podmioty otrzymały dofinansowanie
z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w kwocie powyżej 5.000,00 zł. Natomiast pozostałych
45 podmiotów otrzymało dotacje na realizacje ww. zadań publicznych poniżej kwoty
5.000,00 zł.

Podpisane umowy przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
dofinansowanych przez Powiat Inowrocławski zawierały obowiązek informowania o tym
fakcie odbiorców zadania, w sposób odpowiedni do charakteru i specyfiki danego zadania
publicznego.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nadzór nad stowarzyszeniami należy
do starosty, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Starosta Inowrocławski
sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami:
l) wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego, mającymi osobowość prawną,
2) zwykłymi (bez osobowości prawnej), których ewidencję prowadzi starosta,
3) kultury fizycznej, które uzyskują osobowość prawną z chwilą zaewidencjonowania
ich przez starostę.

W Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia jest prowadzony i aktualizowany rejestr
uczniowskich klubów sportowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w rejestrze odnotowano
22 uczniowskie kluby sportowe, w tym 1 klub sportowy wpisano do rejestru w 2020 roku.

Pomoc organizacyjna udzielana przez Wydział organizacjom pozarządowym w 2020 roku
polegała przede wszystkim na wsparciu informacyjnym udzielanym w obszarach: trybu
konkursowego lub z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. ,,małych zleceń",
obowiązujących procedur wnioskowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu, jak również
wsparciu przy opracowywaniu wymaganych dokumentów. W styczniu 2020 roku
zorganizowano i przeprowadzono spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych
dotyczące przygotowania dokumentów wchodzących w skład oferty, które są składane
w otwartym konkursie ofert. Przed ogłoszeniem otwartego konkursu, w jego trakcie i przed
podpisaniem umów na realizację zadań publicznych prowadzono konsultacje o charakterze
indywidualnym w zakresie wymaganej i prawidłowej formy wypełniania i składania
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wniosków o dotacje. Wsparcia udzielano na bieżąco, również telefonicznie
i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W Wydziale Organizacyjnym prowadzone są księgi ewidencyjne stowarzyszeń. Na dzień
31 grudnia 2020 roku w księgach ewidencyjnych stowarzyszeń odnotowanych jest 257
stowarzyszeń, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym 2 stowarzyszenia
wpisano do rejestru w 2020 roku. W księdze ewidencyjnej stowarzyszeń zwykłych
odnotowano 38 stowarzyszeń, w tym 2 stowarzyszenia wpisano do rejestru w 2020 roku.
W księdze ewidencyjnej stowarzyszeń kultury fizycznej odnotowano 60 stowarzyszeń, w tym
3 wpisano w 2020 roku. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego działa również 6 stowarzyszeń
oraz 2 fundacje, które są Organizacjami Pożytku Publicznego. W księdze ewidencyjnej
odnotowano także 53 straże pożarne, działające w formie stowarzyszeń, które są wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego. W Wydziale Organizacyjnym prowadzona jest księga
ewidencyjna fundacji. Na koniec 2020 r. odnotowano 37 fundacji, w tym 4 fundacje wpisano
w 2020 roku.

Powiat Inowrocławski w 2020 roku współpracował z organizacją pozarządową
pn. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, w zakresie prowadzenia
punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zlokalizowanych w 3 punktach:

1) w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20 w Zespole Oświaty i Wychowania,
2) w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 8c w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej,
3) w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 w Starostwie Powiatowym.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka otrzymał zgodnie z umową nr 328/2019 z dnia
13 grudnia 2019 r. dotację na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie
192 060,00 zł. Dotacja została przekazana w dwunastu transzach, po 16 005,00 zł
miesięcznie. Łącznie w 2020 roku udzielono 729 porad przez organizację pozarządową.
Porady dotyczyły głównie spraw z zakresu prawa cywilnego (377 porad), spraw z zakresu
prawa rodzinnego (176 porad) oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (56 porad).
585 porad dotyczyło poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo-administracyjnym, 507 porad polegało na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego.

Wydział Kultury i Promocji w minionym roku na stronie internetowej Powiatu
Inowrocławskiego www.inowroclaw.powiat.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe":

1) publikował informacje dotyczące organizacji pozarządowych oraz działalności Rady
Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego,

2) publikował ogłoszenia oraz wyniki konkursów ofert na wykonanie w formie wspierania
oraz w formie powierzenia zadań publicznych organizowanych przez Powiat
Inowrocławski,

3) promował programy pozwalające uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
4) udzielał pomocy organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działalności

informacyjnej i promocyjnej poprzez publikowanie na stronie internetowej Powiatu
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Inowrocławskiego, w mediach społecznościowych oraz w „Tygodniku Informacyjnym
Powiatu, Miast i Gmin" artykułów dotyczących bieżącej działalności.

Poza tym współpracował z organizacjami pozarządowymi przy organizowanych
wydarzeniach, do których należały m.in.:

1) XXI Nocny Rajd Pieszy Szlakiem Powstania Wielkopolskiego (18 stycznia),
2) III Memoriał Henryka Górnego (2 lutego),
3) Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego (29 lutego),
4) XVI edycja Kruszwickiej Ligi Piłki Halowej (7 marca),
5) XV Powiatowy Festiwal Piosenki Skautowej (14 marca),
6) Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca),
7) Mistrzostwa Powiatu Inowrocławskiego w Pool Bilard 9-bil 2020 (19 lipca),
8) Turniej piłki nożnej Cuiavia Cup U-1 O (23 sierpnia),
9) II Harcerski Turniej Szachowy (19 września),
1 O) Dzień Polskiego Państwa Podziemnego (27 września),
11) Budo Day - Dzień ze Sztukami Walki (3 października),
12) Ogólnopolski Turniej Łuczniczy (17 października),
13) ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów - Rotary Opens Opportunities

(I grudnia).
Współpraca odbywała się także w ramach obchodów Roku Jana Kasprowicza w Powiecie
Inowrocławskim. W szereg inicjatyw zaangażowały się liczne kujawskie środowiska
kulturalne i oświatowe, ro.in. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana
Kasprowicza, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wraz z Klubem Turystyki
Rowerowej Kujawiak. Ponadto promowano współpracę organizacji pozarządowych
ze szkołami.

Powiat Inowrocławski w 2020 r. wykonywał zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Na mocy uchwały
nr 306/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego 5 lutego 2020 r. ogłoszono konkurs ofert
na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego. W wyniku
ogłoszonego konkursu wpłynęło 12 wniosków, z czego 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego podjął uchwałę
nr 341/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności
Powiatu Inowrocławskiego. Uchwałą nr XVIll/169/2020 Rada Powiatu Inowrocławskiego
w dniu 30 kwietnia 2020 r. przyznała dotacje, w łącznej kwocie 130 000,00 zł.

Dotację przyznano:
1) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - w wysokości

13 000,00 zł na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie
tynków oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
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2) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy -
w wysokości 13 000,00 zł na zabezpieczenie substancji zabytku,

3) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim - w wysokości
6 000,00 zł na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku,

4) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach -
w wysokości 13 000,00 zł na zakup i montaż instalacji odgromowej,

5) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie
Kościelnym - w wysokości 12 000,00 zł na utrwalenie substancji zabytku,

6) Parafii rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach - w wysokości
13 000,00 zł na odnowienie pokrycia dachowego oraz tynków,

7) Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu -
w wysokości 26 000,00 zł na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej,

8) Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach -
w wysokości 24 000,00 zł na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku,

9) Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie -
w wysokości 1 O 000,00 zł na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku.

Biuro Rady Powiatu w 2020 r. wspierało wymianę informacji pomiędzy samorządem
powiatowym a Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez
przesyłanie przewodniczącemu Rady zaproszeń wraz z kompletem materiałów na wszystkie
sesje Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w 2020 r. zrealizowało zadanie polegające na przekazaniu przez Powiat
Inowrocławski środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł dla Gminy Złotniki Kujawskie
(dla OSP Złotniki Kujawskie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia
2 toreb ratowniczych.

Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich prowadził
skierowaną do organizacji pozarządowych następującą działalność:
I. Wsparcie doradcze i informacyjne dla organizacji pozarządowych.

W 2020 r. Wydział prowadził skierowaną do organizacji pozarządowych działalność
informacyjną i doradczą w zakresie możliwości pozyskiwania środków strukturalnych Unii
Europejskiej, funduszy europejskich oraz innych funduszy zewnętrznych. W ramach
podejmowanych działań prowadzono indywidualne doradztwo dla orgaruzacji
zainteresowanych pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Wydawano również „Euronewsa",
serwis informacyjny o funduszach europejskich, publikowany na stronie internetowej Powiatu
Inowrocławskiego. Na łamach „Euronewsa" obok aktualnych konkursów dla Trzeciego
Sektora, publikowano informacje na temat konferencji, szkoleń i doradztwa dla organizacji
pozarządowych, prowadzonych przez instytucje wszelkiego typu: krajowe i regionalne.
W związku z ogłoszeniem konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także w krajowych programach
operacyjnych kontynuowano dział: ,,Porady dla beneficjentów", w którym prezentowano
ważne dla potencjalnych beneficjentów informacje praktyczne na etapie aplikowania,
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wdrażania, monitorowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
w perspektywie 2014-2020. Informowano również o aktualnym stanie prawnym w zakresie
zasad organizacji i wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 oraz o stanie prac
nad dokumentami programowymi, w tym. m.in. o Wytycznych w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych, Uszczegółowieniu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Uszczegółowieniu
krajowych programów operacyjnych.

W dziale „Instytucje" informowano, m.in. o nadzwyczajnej sesji plenarnej Parlamentu
Europejskiego w związku działaniami UE w walce z pandemią COVID-19. Natomiast
w dziale „Aktualności" przedstawiono Działania podejmowane przez Zarząd Województwa
w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W dziale „Konkursy" prezentowano aktualne konkursy w ramach m.in.: Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu
Operacyjnego Wiedza i Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, programów Ministerstwa Sportu i Turystyki,
a także programów Narodowego i Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Prezentowano również informacje o aktualnych konkursach w ramach innych
programów, m.in. ,,Erasmus + Sport", ,,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej", programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" oraz „Aktywni
obywatele - Fundusz krajowy" finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -
2021. Ponadto informowano o wsparciu w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowego
Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
II. Projekt partnerski „Z WIGOREM w lepsze jutro II".

25 lipca 2019 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
„Z WIGOREM w lepsze jutro II", między Partnerem wiodącym - Spółdzielnią Socjalną
WIGOR, a Partnerem nr 1 - Powiatem Inowrocławskim. Celem projektu jest zwiększenie
dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi poprzez
stworzenie ośrodka zapewniającego opiekę dzienną - Mobilnego Klubu Seniora. Dzięki
realizacji projektu 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie
objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym. 40 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych będzie usługami opiekuńczymi świadczonymi
w społeczności lokalnej. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 r.
do 31 marca 2021 r.
III. ,,Dom Dziennego Pobytu - Bursztynowy senior".

W dniu 27 marca 2020 r. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Inowrocławskim, złożył wniosek
o dofinansowanie projektu pn. ,,Dom Dziennego Pobytu - Bursztynowy senior". Celem
projektu jest zwiększenie dostępności usług dla 84 osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z Powiatu Inowrocławskiego poprzez utworzenie 20 nowych
miejsc świadczenia tych usług oraz wzrost umiejętności opiekunów faktycznych
do 30 września 2022 r. oraz utrzymanie trwałości tych miejsc. 29 stycznia 2021 r. została
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podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Dom Dziennego Pobytu -
Bursztynowy Senior", między Partnerem wiodącym - Wojewódzkim Związkiem Rolników,
Kółek Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, a Partnerem nr 1 - Powiatem
Inowrocławskim.
IV. Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego i udział organizacji pozarządowych
w pracach nad dokumentem.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, polityka terytorialna
województwa kujawsko-pomorskiego jest realizowana przy wsparciu środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Możliwe
formy jej realizacji w układzie terytorialnym odbywają się zgodnie z założeniami polityki
terytorialnej przyjętymi przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czterech
poziomach:
- poziom wojewódzki (obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi
funkcjonalnie (tzw. ZIT wojewódzki),
- poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław
wraz z ich obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI miast
regionalnych/subregionalnych),
- poziom ponadlokalny (powiatowy) - obejmuje obszar powiatu ziemskiego (Obszary
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego),
- poziom lokalny - rozwój w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (RLKS).

W 2020 r. kontynuowano prace nad Strategią ORSG Powiatu Inowrocławskiego,
dokumentem, w dniach 12 lutego i 19 czerwca, odbywały się posiedzenia Komitetu
Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, w których obok sygnatariuszy
Porozumienia uczestniczyli również przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych
z głosem opiniodawczym: Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego,
Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu oraz Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem
na Soli".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w roku 2020 zrealizowało
poniżej przedstawione działania:

1) pomagał promować działalność organizacji pozarządowych udostępniając własną stronę
internetową, na której są zamieszczane aktualne informacje tj. dane adresowe, telefony
oraz informacje o funkcjonowaniu stowarzyszeń,

2) w siedzibie PCPR odbyły się 2 spotkania członków Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą członkowie stowarzyszeń.
Na spotkaniach opiniowane były uchwały i programy dotyczące osób niepełnosprawnych
realizowane przez PCPR. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 została powołana Zarządzeniem Nr 23/2016
Starosty Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. W skład rady wchodzi dwóch
przedstawicieli Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria", przedstawicielka
Stowarzyszenia „Amazonki", pracownik PUP i pracownik PCPR w Inowrocławiu,
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3) PCPR współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, które jest wydawcą
magazynu „Integracja". PCPR zamawia magazyn w ilości 75 szt. kwartalnie, który jest
rozprowadzany bezpłatnie do placówek podległych oraz osób zainteresowanych tematyką
niepełnosprawności. Celem jest wspieranie działań podejmowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym w uzyskiwaniu informacji,

4) PCPR współpracował ze Stowarzyszeniem Pomocy Upośledzonym Umysłowo, które
prowadzi warsztat terapii zajęciowej w powiecie inowrocławskim. Współpraca dotyczy
finansowania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem WTZ,

5) w ramach zadań ustawowych na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia
27 sierpnia 1997 r., udzielono dofinansowania ze środków PFRON dla 2 stowarzyszeń
działających na rzecz osób niepełnosprawnych do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 37 489,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2020 r. realizował zadania w zakresie:
I. Wspierania zatrudnienia:

1) zawierając 29 umów o organizację i finansowanie robót publicznych z następującymi
organizacjami:
a) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu - 5 osób,
b) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu - 6 osób,
c) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Inowrocławiu - 5 osób,
d) Klub Wioślarski „Gopło" w Kruszwicy - 4 osoby,
e) Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy - 5 osób,
f) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom" w Racicach- 2 osoby,
g) Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu" - 1 osoba,
h) Klub Sportowy „Cuiavia" w Inowrocławiu - 5 osób,
i) Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć" w Inowrocławiu - 2 osoby,
j) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy - 1 

osoba,
k) Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy- 1 osoba,
1) Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - 1 osoba,
m) Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu

w Inowrocławiu - 2 osoby,
n) Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy- 2 osoby.

2) zawierając 1 umowę o organizację i finansowanie prac interwencyjnych z Towarzystwem
Gimnastycznym Sokół - I osoba.

3) kierując osoby bezrobotne do odbycia stażu w Terenowym Komitecie Ochrony Praw
Dziecka - 2 osoby.

II. Udziału reprezentantów podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Inowrocławiu.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Inowrocławiu wchodzą przedstawiciele
następujących organizacji:
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1) Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Cordis" w Gniewkowie,
2) Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,
3) Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

III. Realizacji projektów partnerskich oraz działań promujących.
PUP w Inowrocławiu w 2020 roku ze względu na trudną sytuację epidemiczną

nie organizował targów pracy, imprezy służącej przede wszystkim prezentacji pracodawców
z regionu oraz stworzeniu możliwie najbardziej dogodnych warunków do bezpośrednich
kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami poszukującymi pracowników. W targach
w charakterze wystawców uczestniczą zwykle także przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
IV. Umów w sprawach zamówień publicznych.

W 2020 r. PUP w Inowrocławiu w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego zawarł umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
dla osób bezrobotnych z Ligą Obrony Kraju Warszawa - prawo jazdy kat. C z kwalifikacją
wstępną przyspieszoną dla prawajazdy kat. C. (IV).

Reprezentanci organizacji pozarządowych, rekomendowani przez Radę Organizacji
Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, brali udział w 2020 roku w pracach zespołów:
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

III. PODSUMOWANIE

Niniejszy sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych
w 2020 r. form i zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Powiat Inowrocławski współpracował
z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach. Podejmował działania mające
na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie dialogu
międzysektorowego. Organizacje pozarządowe pomimo wielu obostrzeń wprowadzonych
w związku stanem epidemii COVID-19, wniosły duży wkład w realizację zadań, wydarzeń
i inicjatyw na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań Programu w stosunku do roku 2019 była wyższa
o 50.000,00 zł, co stanowiło wzrost o 50%.

Tabela podsumowująca realizację wskaźników w 2020 r. 
Lp. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1 

2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 58
3. Liczba zawartych umów na realizację zadań 49

publicznych powiatu
4. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących 31

zadania publiczne w oparciu o dotacje
5. Wysokość kwot udzielonych dotacji 128.300,00 zł
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6. Liczba przeprowadzonych konsultacji 1 (dotyczyła Programu
współpracy na 2021 rok)

7. Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących O (żadna organizacja

w konsultacjach pozarządowa nie uczestniczyła
w konsultacjach)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. został zrealizowany
w pełnym zakresie. Wykonano wszystkie zadania priorytetowe zaplanowane na 2020 r.

Inowrocław, kwiecień 2021 r.
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