
UCHWALA Nr XLII/375/2022
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.') 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.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu
Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodn c ący
Rady Powiatu Ino 7ctawskiego

Marek MiesJ Gerus

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535,

2490.



UZASADNIENIE DO UCHWALY XLII/375/2022
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę nr XXIV/233/2020 w dniu
27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 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 2022 r. poz. 528 z późn.zm.)
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.

\
Przewod , czący

Rady Powiatu lnow claws~ clr.t'
I •

Marek Mie~t~ erus



Załącznik do uchwały XLII/375/2022
Rady Powiatu Inowrocławskiego

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

Powiatu Inowrocławskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Inowrocław, kwiecień 2022 r.
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I. Wstęp

1. Podstawy, cele i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi

Niniejszy dokument podsumowuje realizowaną w 2021 r. współpracę Powiatu

Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego. Odbywała się ona przede wszystkim w oparciu o ustawę

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Na podstawie art. 5a ust. 1 tejże ustawy uchwałą

Nr XXIV/233/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego przyjęła,

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, ,,Program współpracy Powiatu

Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2021 rok", zwany dalej Programem. Ramy prawne

procedur konsultacyjnych określiła Rada Powiatu Inowrocławskiego przyjmując uchwałę

nr XLV/448/2010 z dnia 30 września 2010 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 2021 rok

została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego,

na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Inowrocławiu. W terminie 14 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 współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

określał cele programowe, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne

oraz sposób jego realizacji.

Głównymi celami Programu było przede wszystkim kształtowanie i wzmocnienie

współpracy między Powiatem Inowrocławskim a organizacjami pozarządowymi w zakresie

definiowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego, zwanym dalej

Powiatem, oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Cele realizowane były

w szczególności poprzez:

- wykorzystanie potencjału 1 możliwości organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu

lokalnych problemów;

- zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych;
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- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

- podnoszenie standardu świadczonych usług publicznych;

- promowanie społeczeństwa obyw atelskiego poprzez wspieranie aktyw ności mieszkańców

Powiatu;

- poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu (zaspokojenie potrzeb społecznych);

- wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców Powiatu.

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 2021 nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi czy

propozycje zmian dotyczące funkcjonowania Programu.

Współdziałanie Powiatu z organizacjami pozarządowym i obejmowało współpracę

o charakterze finansowym i pozafinansowym. Współpraca o charakterze finansowym

odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania

wykonyw ania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie realizacji zadań publicznych następowało w trybie konkursu ofert oraz na podstawie

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli w trybie

tzw. Małych zleceń.

Współpraca natomiast o charakterze pozafinansowym prowadzona była

w następujących formach:

- konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatyw nych

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- wzajemn ego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

- umożliwienia opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, poprzez udział

przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej do oceny ofert,

- obejmowania Patronatem Starosty Powiatu Inowrocławskiego działań · prowadzonych

przez organizacje pozarządowe,

- promocji działalności organizacji w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Powiatu.

Zakr es współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku obejmował

w szczególności zagadnienia z obszaru:
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1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) organizacji imprez sportowych o charakterze Powiatowym i ponadpowiatowym,

b) organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców

z terenu Powiatu,

c) wspierania aktywnych form spędzenia czasu wolnego w celu przeciwdziałania

patologiom wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,

b) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

c) innowacyjnych projektów w obszarze kultury i sztuki, skierowanych do mieszkańców

Powiatu;

3) działalności w zakresie organizowania i prowadzenia promocji rozwoju gospodarczego

i społecznego Powiatu:

a) inicjowania i koordynacji działalności wydawniczej i multimedialnej,

b) organizowania różnego rodzaju seminariów, targów, wystaw, imprez promocyjnych,

c) inicjowania przedsięwzięć w zakresie promocji Powiatu;

4) upowszechniania turystyki i krajoznawstwa:

a) wspierania imprez o charakterze turystycznym i krajoznawczym na terenie Powiatu

jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów

przyrodniczych i kulturowych,

b) wspierania zadań związanych z promocją walorów turystycznych Powiatu,

w tym m.in, organizowanych rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących

krajoznawstwo i turystykę,

c) rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej Powiatu,

d) wspierania wydawania niekomercyjnych wydawnictw i publikacji promujących

Powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w ramach zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej, realizowanych przez Powiat w porozumieniu z gminami na podstawie

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 945).

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu

Powiat Inowrocławski w Programie na 2021 r. planował przeznaczyć środki

budżetowe w wysokości ogółem nie niższej niż 392.060,00 zł, w tym 192.060,00 zł
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na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej

społeczeństwa. Środki budżetowe mogły w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone

lub zmniejszone w zależności od sytuacji finansowej Powiatu, co nie powodowało potrzeby

zmiany Programu.

Poniżej przedstawiona została informacja o wysokości środków finansowych

przekazanych na realizację zadań Powiatu Inowrocławskiego w trybie konkursu ofert

oraz w trybie Małych zleceń w latach 2017-2021.

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021

Wykres i. Środkifinansoweprzekazane na realizację zadań w trybie konkursu ofert oraz w trybie Małych zleceń w latach 2017-2021

W latach 2017-2021 zlecone zostały organizacjom pozarządowym zadania głównie z pięciu

obszarów. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj zadania Rok2017 Rok 2018 Rok2019 Rok2020 Rok2021

wspieranie i upowszechnianie 26 OOO zł 35 850 zł 62 500 zł 92 500 zł 85 912 zł
kultury fizvcznei
nauka, edukacja, oświata 5 OOO zł -------- 2 900 zł -------- --------
i wvchowanie
kultura, sztuka, ochrona dóbr 7 OOO zł 8 150 zł 20 OOO zł 22 500 zł 17 OOO zł
kultury i dziedzictwa narodowego
działalność w zakresie -------- --------- 6 OOO zł 2 500 zł 5 OOO zł
organizowania i prowadzenia
promocji rozwoju gospodarczego
i społecznego Powiatu
upowszechnianie turystyki -------- -------- -------- 10 800 zł 17 OOO zł
i krajoznawstwa
RAZEM: 38 OOO zł 44 OOO zł 91 400 zł 128 300 zł 124 912 zł

6



Największym zainteresowaniem organizacji pozarządowych cieszyły się zadania

dotyczące wspierania i upowszechniania ku ltury fizycznej oraz dotyczące kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

•

■ wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

■ nauka, edukacja, oświata i
wychowanie

■ kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

działnośc w zakresie organizowania i
prowadzenia promocji rozwoju
gospodarczego i społecznego Powiatu

upowszechnianie turystyki i
krajoznawstwa

Wykres 2: Wysokość środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za lata 2017-2021 przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,

Corocznie zwiększa się zainteresowanie podmiotów III sektora realizacją zadań

publicznych Powiatu. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Powiat Inowrocławski podpisał

179 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań wyłonionych w trybie

konkursowym i w trybie Małych zleceń.

' ,l-;, • r ,)
• • C ~ l • ~ C -- ' -
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~ - _·_ _:_._ -,. " -

Wykres 3. Liczba zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2017-2021 w trybie konkursowym i trybie Małych

zleceń.
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II. Formy współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi

1. Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

1. 1. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego realizując kierunki i priorytety ww. współpracy,

uchwałą nr 568/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację

w roku 2021 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje

pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto określił

szczegółowe rodzaje zadań w ramach wyznaczonych programowo priorytetów oraz terminy

i warunki ich realizacji. Natomiast uchwałą nr 582/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. ustalił skład

i powołał Komisję konkursową do rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych

oraz przyjął Regulamin pracy tej Komisji. Zarząd opublikował w Biuletynie Informacji

Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego

komunikat zapraszający do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji

konkursowej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne kandydatury na członków

Komisji konkursowej. W związku z tym w skład Komisji konkursowej weszło tylko dwóch

przedstawicieli Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 57 ofert. Komisja konkursowa,

wypełniając funkcję organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Powiatu

Inowrocławskiego, zaopiniowała pozytywnie 54 oferty. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego

w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznał dotacje na 54 przedsięwzięcia, na łączną

wartość dofinansowania w wysokości 98 OOO zł. Przydział dotacji w oparciu o przepisy

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiają poniższe tabele:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Kwota ogółem: 79.000,00 zł (wysokość dofinansowania zadań- do 95%)

Lp. Nazwa oferenta, Tytuł zadania publicznego Wysokość
adres przyznanej

dotacii
1 Stowarzyszenie Zwykłe Powiatowe zawody bilardowe 500,00

,,INO-POOL", ul. Rzepakowa 24,
88-100 Inowrocław

2 Klub Sportowy „MIKRUS" Rozgrywki i turnieje Orlików 1.000,00
Szadłowice, Szadłowice 27,

88-140 Gniewkowo
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3 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 3.000,00
Wapowskiej, Wola Wapowska 7, dla MDP i udziału w zawodach na terenie Polski

88-150 Kru szwica
4 Stowarzyszenie „Ar chery Club Munin" II Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Puchar 1.000,00

Aleja 800-lecia Inowrocławia 12a/44, Miasta Inowrocławia
88-100 Inowrocław

5 Stowarzy szenie „Ar chery Club Munin" Łucznictwo od sztuki walki do sportu . Nauka 1.000,00
Aleja 800-lecia Inowrocławia 12a/44, i propagowanie łucznictwa w kontekście

88-100 Inowr ocław historycznym i sportowy m dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

6 Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Aktyw ne wakacje w Powiecie Inowr ocławskim - 1.000,00
Inowrocław, ul. 3-Maja 11/13, koszykówka dla najmłodszych

88-100 Inowrocław
7 Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Zagraj z nami w kosza 2.500,00

Inowrocław, ul. 3-Maja 11/13,
88-100 Inowrocław

8 Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka" Prowadzenie szkolenia sportowego z piłki nożnej 1.000,00
Inowrocław dla dziewcząt

Al. Kopernika 18, 88-100 Inowrocław
9 Towarzystwo Gimn astyczne „SOKÓŁ" Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu, 1.500,00

w Inowrocławiu muathy tai i K-2, fitnes
ul. Szymborska 4, 88-100 Inowrocław

10 Yacht Klub Polski Inowrocław Regaty „Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel" 1.000,00
Aleia Okreżna 79, 88-100 Inowrocław 2021"

11 Oddział Rejonowy Polskiego Sport zdrowiem - krew życiem 2.500,00
Czerw onego Krzyża,

Aleia Okreżna 79 88-100 Inowrocław
12 Inowrocławski Klub Kyokushin Szkolenie i udział reprezentacji Powiatu 1.800,00

Al. Okrężna 66 Inowrocławskiego w karate kyokushin w imprezach
88-100 Inowrocław sportowych o charakterze wojewódzkim,

ogólnopolskim i międzynarodowym
oraz promowanie Powiatu Inowrocławskiego

na terenie kraiu i zagranicy
13 Mątewski Klub Piłkarski „NOTEĆ" Wsparcie organizacji imprez sportowych 8.500,00

Inowrocław, ul. Rakowicza 93, o charakterze powiatowym i ponad powiatowym
88-101 Inowrocław

14 Klub Sportowy „CUIAVIA" Udział w rozgrywkach mistrzowskich w piłce 8.500,00
ul. Krzymińskiego 4a, nożnej w 2021 r.

88-100 Inowrocław
15 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Cykliczne szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej 1.000,00

Inowrocław, ul. Marii Konopnickiej 15
88-100 Inowrocław

16 Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego Organizacja imprez sportowych o charakterze 2.000,00
,,NOTEĆ", ul. Rakowicza 93, Powiatowym i ponad powiatowym

88-1O 1 Inowrocław
17 Kujawskie Stowarzyszenie Szkolenie zawodników oraz popularyzacja 3.000,00

Koszykówki, kultury fizycznej i koszykówki na terenie
Al. Niepodległości 4/123, Inowrocławia poprzez uczestnictwo w

88-100 Inowrocław rozgrywkach 2 Ligi Meżczvzn PZKosz
18 Kujawskie Stowarzyszenie Szkolenie dzieci i młodzieży z inowrocławskich 3.000,00

Koszykówki, i powiatowych szkół w zakresie koszykówki
Al. Niepodległości 4/123,

88-100 Inowrocław
19 Ludowy Klub Sportowy „Orłowianka" Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 3.000,00

Orłowo powiatu inowrocławskiego poprzez organizację
Orłowo 40, 88- 100 Inowrocław treningów oraz meczów piłkarskich zespołów

młodzieżowych i seniorskich klubu LKS
„Orłowianka" Orłowo

20 Klub Sportowy Unia Janikowo Działalność w sferze wspierania 4.500,00
ul. Główna 40 88-160 Janikowo i upowszechniania kulturv fizvcznei

9



21 Inowrocławski Klub Sportowy Karate XXIII Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki 1.000,00
ul. Władysława Łokietka 6A, o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego

88-100 Inowrocław
22 Stowarzyszenie „KRUSZA" Organizacja zajęć sportowych „Każde Dziecko 1.000,00

ul. Słoneczna 21, 88-153 Kru szwica Ci to powie, że Sport to Zdrowie"
23 Stowarzyszenie „KRUSZA" Organizacja zajęć sportowych - V Turniej 1.000,00

ul. Słoneczna 21, 8 8-15 3 Kru szwica Streetball
24 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szachowa Akademia Harcerska # 1.000,00

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

25 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Harcerska Akademia Kajakowa 1.000,00
Okręg Kujawsko-Pomorski

ul. Terasy 2. 85-053 Bydgoszcz
26 Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Rozgrywki i turnieje. Wszechstronne szkolenie 1.000,00

Piłkarz dzieci i młodzieży
ul. Kazimierza Sprawiedliwego 14,

88-100 Inowrocław
27 Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Organizacja procesu szkoleniowo-metodycznego 2.000,00

Siatkowej Inowrocław dla dzieci i młodzieży uzdolnionej pod kątem piłki
ul. Knasta 31, 8 8-100 Inowrocław siatkowej przez MSPS Inowrocław - aktywną formą

spędzania czasu wolnego w celu przeciwdziałania
patologiom wśród dzieci i młodzieży z terenu

Powiatu Inowrocławskiego
28 Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu - 1.000,00

Siatkowej Inowrocław „Inowrocławska Akademia Siatkówki" - aktywną
ul. Knasta 31, 88-100 Inowrocław formą spędzania czasu wolnego w celu

przeciwdziałania patologiom wśród dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Inowrocławskiego

29 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2.000,00
Damy Radę Inowrocław na terenie Powiatu Inowrocławskiego wśród

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/27 dzieci i młodzieży w roku 2021 z zakresu piłki
88-100 Inowrocław ręcznej wraz z udziałem zespołówjuniorów

oraz seniorów SPRP Damy Radę Inowrocław
w halowych rozgrywkach ligowych, kontrolnych

oraz w młodzieżowvch mistrzostwach Polski
30 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Udział zespołu BHT Damy Radę Inowrocław 1.000,00

Damy Radę Inowrocław w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w piłce
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/27 ręcznej plażowej w sezonie 2021 oraz organizacja

88-100 Inowrocław turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Polski
w piłce ręcznej plażowej w Inowrocławiu wraz

z rozgrywkami młodzieżowymi i zajęciami
pokazowymi dla dzieci

31 Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi" Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 1.000,00
Krusza Zamkowa, powiatu inowrocławskiego poprzez

Krusza Zamkowa 29 dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla
88-101 Inowrocław zespołu LKS „Kolorowi" Krusza Zamkowa

32 Akademia Piłkarska „Błękitni" Piłka nożna bez barier i ograniczeń - szkolenie 1.000,00
Inowrocław ul. Grabskiego 12/1, dzieci i młodzieży

88-100 Inowrocław
33 Akademia Piłkarska .Błękitni" Boccia -jako styl życia w okresie pandemii 500,00

Inowrocław ul. Grabskiego 12/1,
88-100 Inowrocław

34 Uczniowski Klub Sportowy „BASKET Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie 4.000,00
20l O" Kruszwica, w zakresie koszykówki

ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica
35 Uczniowski Klub Sportowy „BASKET XIV Memoriał im. Pawła Cieślaka - 2.000,00

2010" Kruszwica, Ogólnopolski Turniej Koszykówki
ul. Kuiawska 20, 88-150 Kruszwica

36 Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik" Upowszechnianie pływania wśród dzieci 1.000,00
Inowrocław, ul. Marii Kononnickiei 15, i młodzieży
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88-100 Inowrocław
37 Klub Sportowy „Notecianka" Pakość Sportowa Pakość - Cykl turniejów piłkarskich 2.000,00

ul. Jankowska 12. 88-170 Pakość z okazji 70-lecia KS Notecianka Pakość
38 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla 200,00

Piłkarska Reissa" najmłodszych
ul. Gen. W.Sikorskiego 34/1

88-100 Inowrocław
39 Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach 500,00

Piłkarska Reissa" Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich
ul. Gen. W.Sikorskiego 34/1 dla dzieci i młodzieży z Powiatu

88-100 Inowrocław Inowrocławskiego
40 Stowarzyszenie Sportowa wiosna i jesień w Tucznie 2021 2.000,00

,,Tuczno, moje małe Kujawy"
Tuczno, ul. Pakoska 33,

88-180 Złotniki Kujawskie
41 Liga Obrony Kraju Wojewódzkie Regaty Żeglarskie w ramach Pucharu 500,00

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa KP OZŻ z okazji 75 lecia istnienia Klubu
Żeglarskiego LOK POPIEL

42 Automobilklub Inowrocławski Turystyczny rajd samochodowy 1.000,00
ul. Młyń ska 36, 88-100 Inowrocław ,,45-lecie Automobilklubu Inowrocławskiego"

43 Rider's Club Inowrocław Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2021 nie przyznane
ul. Łokietka 16/23, (oferta nie
88-100 Inowrocław spełniła

wymogów
formalnvch)

RAZEM 79.000,00

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Kwota ogółem: 7.000,00 zł 'wysokość dofinansowania zadań- do 95%)
Lp. Nazwa oferenta, Tytuł zadania publicznego Wysokość

adres przyznanej
dotacji

1 Stowarzyszenie „Archery Club Munin" Wystawa: Moneta - środek płatniczy, środek 500,00
1.11. Aleja 800-lecia Inowrocławia 12a/44, propagandy, dzieło sztuki

88-100 Inowrocław
2 Polski Związek Chórów i Orkiestr Wyjazd na międzynarodowe warsztaty chóralne 2.000,00

ul. Nowy Świat 30/12, w Międzyzdrojach
00-373 Warszawa

3 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Podtrzymywanie tradycji narodowej, nie przyznano
Os. Orła Białego 20, pielęgnowanie polskości oraz świadomości (oferta nie

62-200 Gniezno narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Młodzież spełniła
dumna ze swej ojczyzny i kultury wymogów

formalnvch
4 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 5 Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 500,00

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

5 Koło Gospodyń Wiejskich Słońska Marchewkowy zawrót głowy nie przyznano
Słońsko 39, 88-110 Inowrocław (oferta nie

spełnia
wymogów

formalnvch
6 ,,W grupie raźniej" Hej Kujawy! Jakie cudne 750,00

Latkowo 38C, 88-100 Inowrocław
7 Wojewódzki Związek Rolników, Organizacja X Kujawskiego Festiwalu Pieśni 1.500,00

Kółek i Organizacji Rolniczych Ludowej w Inowrocławiu - kultywowanie kultury
w Bydgoszczy, ul. Jacewska 164, i tradycji ludowej Kujaw

88-100 Inowrocław
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8 Koło Gospodyń Wiejskich Udział Koła Gospodyń Wiejskich w Radojewicach 750,00
w Radojewicach zespołu ludowego „Radojewiczanie"

Radojewice 48, 88-110 Inowrocław w Spotkaniach Arty stycznych Seniorów SAS -
Miedzvzdroie 2021

9 Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe IX Noc Muzeów w Tucznie 1.000,00
Kujawy" ul. Pakoska 33

88-180 Złotniki Kuiawskie
RAZEM 7.000.00

DZIAŁALNOŚĆWZAKRESIE ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA
PROMOCJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO POWIATU

Kwota ogółem: 7.000,00 zł (wysokość dofinansowania zadań-do 95%)
Lp. Nazwa oferenta, Tytuł zadania publicznego Wysokość

adres przyznanej
dotacji

1 Ochotnicza Straż Pożarna Ratowanie życia i mienia w powiecie 5.000,00
w Modliborzycach, Modliborzyce 69, inowrocławskim jako przykład dla innych

88-11O Inowrocław 2
RAZEM 5.000.00

UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Kwota ogółem: 7.000,00 zł (wysokość dofinansowania zadań- do 95%

Lp. Nazwa oferenta, Tytuł zadania publicznego Wysokość
adres przyznane

i dotacii
1 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Kujawski kajak 2.700,00

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

2 ,,W grupie raźniej" Szlakiem kujawskim 1.300,00
Latkowo 38C, 88-100 Inowrocław

3 Polskie Towarzystwo Turystyczno- III Inowrocławskie Marsze na Orientację 1.500,00
Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu,
ul. Narutowicza 4, 88-100 Inowrocław

4 Bezinteresowne Zrzeszenie Inicjatyw Rajd rowerowy z „BZIK"-iem 1.500,00
Kreatywnych „BZIK"

Chrzastowo 52 88-140 Gniewkowo
RAZEM 7.000,00

Z uwagi na niedokonanie w terminie aktualizacji oferty z tytułu przyznania dotacji

w wysokości mniejszej niż wnioskowana, brakiem możliwości zrealizowania wnioskowanego

przedsięwzięcia w kwocie przyznanej dotacji oraz w związku z wprowadzonym na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z COVID-19, z 6 podmiotami

nie podpisano umów na łączną kwotę 5 500,00 zł. Zawarto 48 umów z 34 podmiotami

na realizację zadań publicznych Powiatu na łączną kwotę 92 500,00 zł.

1. 2. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie Małych zleceń

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego dni.a 12 lipca 2021 r. uchwałą nr 686/2021 określił

sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. W roku 2021 w trybie Małych zleceń złożono

1 O ofert. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego pozytywnie zaopiniował 7 ofert i przyznał

dotacje na łączną wartość dofinansowania w wysokości 32 412,00 zł. Zawarto 7 umów

z 6 podmiotami na realizację zadań publicznych Powiatu na łączną kwotę 32 412,00 zł.

Umowy podpisano na realizację poniżej wymienionych zadań:

Lp. Nazwa oferenta, Tytuł zadania publicznego Wysokość
adres przyznanej

dotacii
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Klub piłkarski „Gopło" Kruszwica, Wspólne morsowanie na dzikiej plaży 2.500,00
ul. Poznańska 17, 88-150 Kruszwica

2. Stowarzyszeniem na rzecz wspierania osób Pływać każdy może 6.992,00
niepełnosprawnych, z zaburzeniami

psychicznymi i niepełnosprawnością
intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów

„SPOTKAJMY SIĘ U KOTANA" z siedzibą
w Inowrocławiu, ul. Solankowa 21, 88-100

Inowrocław
3. Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowrocław, „Mikołajki z koszykówką" - Dziecięcy 2.920,00

ul. 3-Maia 11/13, 88-100 Inowrocław Turniej
RAZEM 12.412,00

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

1 Polski Związek Chórów i Orkiestr Warsztaty wokalne z zespołem Pieśni 6.000,00
ul. Nowy Świat 30/12, 00-373 Warszawa i Tańca „Mazowsze"

2 Koło Gospodyń Wiejskich INO ROZ! Płyta folkowa promująca 4.000,00
w Kłopocie, Kłopot 31, 88-100 Inowrocław muzykę, obyczaje oraz kulturę Kujaw

Zachodnich
RAZEM 10.000,00

UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Opracowanie i wydanie przewodników 8.400,00
Oddział w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 4, po znakowanych szlakach pieszych

88-100 Inowrocław Powiatu Inowrocławskiego
2 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Inowrocławski Rajd Mikołajkowy 1.600,00

Oddział w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 4,
88-100 Inowrocław

RAZEM 10.000,00

W roku 2021 w trybie Małych zleceń wpłynęły następujące oferty, które me spełniły

wymogów formalnych i nie otrzymały dofinansowania:

1) Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Kormoran" przy Gminie i Mieście Janikowo z siedzibą

w Janikowie na zadanie „Zajęcia żeglarskie dla dzieci z terenu Powiatu

Inowrocławskiego";
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2) Klub piłkarski „Gopło" Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy na zadanie „Sprzęt sportowy

dla każdego";

3) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

z siedzibą w Inowrocławiu na zadanie „Praktyka czyni mistrza, czyli trenuj koszykówkę

z najlepszymi!".

Jak wynika z przedstawionych danych zarówno w trybie konkursowym jak i w trybie

Małych zleceń w 2021 r. podpisano łącznie 55 umów z 37 organizacjami pozarządowymi.

----------

■ wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego

17 ooo ; 13%
■ dzialność w zakresie organizowania
i prowadzenia promocji rozwoju
gospodarczego i społecznego
Powiatu

■ upowszechnianie turystyki i
krajoznawstwa

Wykres 4. 3 Udział środków przeznaczonych na realizację zadań w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2021 r. w podziale

na ich rodzaje.

1.3 Przygotowanie Programu na rok 2022 r.

Proces tworzenia Programu stanowiły następujące działania:

1. Przygotowanie projektu Programu przez Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa

Powiatowego w Inowrocławiu we współpracy z właściwymi wydziałami, komórkami

Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

2. Przyjęcie przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego projektu Programu.

3. Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale

nr XLV/448/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
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podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W wyznaczonym terminie w formie elektronicznej wpłynęły następujące uwagi

do projektu Programu:

1) Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy zgłosiło uwagi

do rozdziału „V. Priorytetowe zadania publiczne" do pkt 6) ,,ratownictwa i ochrony

ludności" w postaci dodania treści - ,,zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło,

jeziorem Łojewskim oraz Noteci Górnej w Powiecie Inowrocławskim";

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach zgłosiła uwagi do rozdziału

,,V. Priorytetowe zadania publiczne" w postaci dodania treści:

,,7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) wspieranie idei wolontariatu, w tym szkolenia wolontariuszy w zakresie zgodnym

z działalnością organizacji,

b) wspieranie działań animacyjnych społeczności lokalnej.

8) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy:

a) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i doradcze orgamzacJt

pozarządowych oraz innych podmiotów i grup nieformalnych prowadzących

działalność pożytku publicznego."

4. Przekazanie przez Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa informacji o przebiegu

konsultacji pod obrady Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

5. Przyjęcie przez Zarząd projektu Programu, uwzględniającego stanowisko w sprawie

wyników przedmiotowych konsultacji:

1) uwzględnienie proponowanych zmian zgłoszonych przez Nadgoplańskie Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy,

2) uwzględnienie proponowanych zmian zgłoszonych przez Ochotniczą Straż Pożarną

w Modliborzycach wprowadzając w proponowanych treściach nazewnictwo

stosowane w projekcie Programu, zawierając je w ramach jednego zadania

publicznego i doprecyzowując zapisy odnoście proponowanych podmiotów.

6. Podjęcie przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały przyjmującej Program

na 2022 rok - uchwała nr XXXVIl/332/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
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1.4 Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie

Inowrocławskim

Zgodnie z art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego 1 o wolontariacie w powiecie może zostać powołana Powiatowa Rada

Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Projekt

przedmiotowej uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu

Inowrocławskiego na podstawie uchwały nr XLV/448/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego

z dnia 30 września 2010 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. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.

Na podstawie art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie organ stanowiący powiatu określa w drodze uchwały tryb

powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności

Pożytku Publicznego, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania

kandydatur na członków Rady oraz potrzebę zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania.

Dnia 26 listopada 2021 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę

Nr :XXXVII/333/2021, której przedmiotem regulacji było określenie trybu powoływania

członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Publicznego w Powiecie Inowrocławskim. Na jej podstawie dnia 2 lutego 2022 r. Zarząd

Powiatu Inowrocławskiego podjął uchwałę Nr 824/2022 w sprawie powołania Powiatowej

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim.

2. Biuro Rady

Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na informowaniu

Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych o obradach sesji Rady Powiatu

Inowrocławskiego i wysyłaniu zaproszeń wraz z kompletem materiałów. W związku

z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesje Rady Powiatu Inowrocławskiego

od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. odbywały się z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość.
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3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

w 2021 r. zrealizowało zadanie polegające na przekazaniu przez Powiat Inowrocławski

środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł dla Gminy Gniewkowo (dla OSP

Gniewkowo) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo

gaśniczego.

4. Wydział Organizacyjny

Na podstawie uchwały nr 498/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia

15 października 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w formie

powierzenia w 2021 roku zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie

nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa

obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konkurs wpłynęły łącznie

4 oferty na realizację zadania. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu

Inowrocławskiego uchwałą nr 514/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. najwyżej oceniła ofertę

Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Powiat Inowrocławski

w 2021 roku współpracował z organizacją pozarządową Terenowy Komitet Ochrony Praw

Dziecka w Inowrocławiu w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 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 412/2020

z dnia 3 grudnia 2020 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 2021 roku udzielono 358 porad przez organizację pozarządową. Porady

dotyczyły głównie spraw z zakresu prawa cywilnego (179 porad), spraw z zakresu prawa
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rodzinnego (135 porad) oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (21 porad). 289 porad

dotyczyło poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym

w zw iązku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym , administracyjnym, sądowym

lub sądowo-administracyjnym , 201 porad polegało na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu

rozwiązania jej problemu prawnego.

5. Wydział Kultury i Promocji

Wydział Kultury i Promocji prowadził w 2021 r. następujące działania:

- w wyodrębnionej zakładce „Organizacje Pozarządowe" na stronie internetowej Powiatu

Inowrocławskiego: www.inowroclaw.powiat.pl publikowano informacje dotyczące

organizacji pozarządowych oraz działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu

Inowrocławskiego,

- publikowano ogłoszenia oraz wyniki konkursów ofert na wykonanie w formie wspierania

i powierzenia zadań publicznych organizowanych przez Powiat Inowrocławski, informacje

na temat konkursu ofert na przyznanie dotacji na prace przy zabytkach,

- promowano programy pozwalające uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych poprzez

zamieszczanie informacji na ten temat w zakładce na stronie internetowej „Organizacje

Pozarządowe",

- udzielano pomocy organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działalności informacyjnej

i promocyjnej poprzez publikowanie na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego,

mediach społecznościowych oraz w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin"

artykułów dotyczących bieżącej działalności,

- współpracowano z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego przy organizowanych wydarzeniach sportowych i kulturalnych,

m.in. ze Stowarzyszeniem Archery Club Munin, Klubem Sportowym „Cuiavia" Inowrocław,

Inowrocławskim Klubem Tenisa Stołowego „Noteć".

Współpraca odbywała się także w ramach prowadzonej w 2021 r. kampanii promocyjnej

pn. Ekologiczny Powiat Inowrocławski. W szereg inicjatyw zaangażowały się środowiska

turystyczne, kulturalne i oświatowe, m.in. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

wraz z Klubem Turystyki Rowerowej Kujawiak, Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu, a także Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu.

- promowano współpracę organizacji pozarządowych ze szkołami.
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6. Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

6.1. Wsparcie doradcze i informacyjne dla organizacji pozarządowych

W 2021 r. Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

prowadził skierowaną do organizacji pozarządowych działalność informacyjną i doradczą

w zakresie możliwości pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej, funduszy

europejskich oraz innych funduszy zewnętrznych. Informację o aktualnych konkursach

dla organizacji pozarządowych przekazywano do Wydziału Kultury 1 Promocji

oraz publikowano na stronie Facebook Powiatu Inowrocławskiego i w „Tygodniku Powiatu,

Miast i Gmin". W lutym 2021 r. przekazano informację klubom sportowym odnośnie naboru

wniosków na realizację Programu KLUB, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu

i Turystyki. Celem programu było bezpośrednie wsparcie finansowe działalności

prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych.

6.2. 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 11", 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 zostało objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym

i usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej. Okres realizacji projektu:

od 1 września 2019 r. do 31 marca 2022 r.

6.3. ,,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 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata

2014-2020 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. W dniu 29 stycznia 2021 r.

została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. ,,Dom Dziennego
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Pobytu - Bursztynowy Senior", między Partnerem wiodącym - Wojewódzkim Związkiem

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, a Partnerem nr 1 - Powiatem

Inowrocławskim. Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2023 r.

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu - Bursztynowy Senior nastąpiło 30 marca 2022 r.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Korzystającym z oferty

proponuje się opiekę fachowców, zajęcia rehabilitacyjne, tzw. spotkania z kulturą

i integracyjne, a także darmowy dowóz z miejsca zamieszkania do DDP i z powrotem,

jak również wyżywienie - śniadania i obiady.

6.4. Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego

w pracach nad dokumentem

W 2021 r. kontynuowano prace nad Strategią ORSG Powiatu Inowrocławskiego,

dokumentem, który w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 wpisuje się

udział organizacji pozarządowych

w założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego i umożliwia

uzyskanie wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace obejmowały: aktualizację Strategii ORSG

Powiatu Inowrocławskiego oraz jej monitorowanie.

W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, do udziału w którym obok sygnatariuszy Porozumienia

zaproszono również przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych z głosem

opiniodawczo-doradczym: Lokalnej Grupy Działania „ Czarnoziem na Soli",

Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego oraz Cechu Rzemiosł Różnych

w Inowrocławiu. Podczas Posiedzenia Komitetu Sterującego w 2021 r. przeprowadzono

aktualizację Strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego.

W 2021 r. Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

prowadził również prace dotyczące monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu

Inowrocławskiego za 2020 r., w które włączono partnerów społeczno-gospodarczych.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, w ramach realizacji zadań

wynikających z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r.

poz. 573, z późn. zm.) udzieliło dofinansowania do 11 imprez z zakresu sportu, kultury,

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Zawarto 11 umów, udzielając dofinansowania

20



w łącznej kwocie 36 262,00 zł. Stowarzyszenia i organizacje otrzymały dofinansowanie

z przeznaczeniem na niżej wymienione cele z zakresu:

1) sportu osób niepełnosprawnych - 3 zadania na kwotę 2 652,00 zł;

2) rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 3 zadania na kwotę 25 770,00 zł;

3) z zakresu kultury osób niepełnosprawnych - 5 zadań na kwotę 7 840,00 zł.

Szczegóły udzielonego wsparcia przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. wnioskodawca przedmiot dofinansowania
osoby dzieci

przyznana
dorosłe kwota

l. Polski Związek Głuchych Wycieczka do Torunia 30 o 1 680,00

2. Polski Związek Niewidomych Wycieczka Kraków-Zakopane 43 o 14 190,00

3. Polski Związek Niewidomych Obchody Dnia Dziecka o 20 600,00

4. Polski Związek Głuchych Piknik sportowo - integracyjny 42 2 1 248,00

5. Polski Związek Niewidomych Piknik - festyn integracyjny 60 o 1 800,00

6. Polski Związek Głuchych Wycieczka do Zakopanego 30 o 9 900,00

7. Polski Związek Niewidomych Turniej warcabowy 12 o 720,00

8. Polski Związek Głuchych Turniej Dartha 15 o 684,00

9. Polski Związek Niewidomych Obchody Dnia Białej Laski 65 o 3 010,00

10. Polski Związek Niewidomych Mikołajki dla Dzieci o 20 6000,00

11. Polski Związek Głuchych Spotkanie Opłatkowe 328 42 1 830,00

RAZEM 36 262,00

8. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

8.1. Wspieranie zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2021 roku zawarł 26 umów

z organizacjami na finansowanie robót publicznych dla 45 osób z następującymi

organizacjami:

1. Klub Wioślarski „Gopło" w Kruszwicy- 4 osoby,

2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Inowrocławiu - 6 osób,

3. Klub Sportowy „Cuiavia" w Inowrocławiu - 5 osób,

4. Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu

w Inowrocławiu - 1 osoba,

5. Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć'' w Inowrocławiu- 2 osoby,

6. Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy- 3 osoby,

7. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Inowrocławiu-21 osób,
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8. Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu" w Inowrocławiu - 1 osoba,

9. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom" w Racicach- 1 osoba,

10. Ludowy Zespół Sportowy „Dąb" w Dąbrowie Biskupiej - 1 osoba.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2021 roku skierował 9 osób bezrobotnych

do odbycia stażu w następujących organizacjach:

1. Fundacja JUVENIA - 2 osoby,

2. Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA- I osoba,

3. Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo - 1 osoba,

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli - 1 osoba,

5. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom" - 1 osoba,

6. Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy -

3 osoby.

8.2. Udział 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:

1. Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,

2. Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

8.3. Realizacja projektów partnerskich oraz działania promujące.

PUP w Inowrocławiu w 2021 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 orgaruzacji

pozarządowych.

III. Ewidencja organizacji pozarządowych

Starosta Inowrocławski na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach prowadzi

ewidencje mających siedzibę na terenie Powiatu Inowrocławskiego:
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- uczniowskich klubów sportowych oraz pozostałych klubów sportowych nieprowadzących

działalności gospodarczej,

- stowarzyszeń zwykłych,

- stowarzyszeń i fundacji podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba organizacji pozarządowych wpisanych do ewidencji przedstawia się

następująco:

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - suma: 49 klubów sportowych
Miasto Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Inowrocław Kruszwica Gniewkowo Pakość Janikowo Inowrocław Złotniki Dąbrowa Rojewo

Kuiawskie Biskupia

15 7 5 7 7 3 2 I 2
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

STAN NADZIEŃ 31.12.2021 r. - suma: 22 uczniowskie klubv sportowe
Miasto Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Inowrocław Kruszwica Gniewkowo Pakość Janikowo Inowroclaw Złotniki Dąbrowa Rojewo

Kujawskie Biskupia

10 3 1 2 - 6 - - -
Ewidencja ochotniczych straży pożarnych

STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - suma: 54 ochotnicze straże pożarne

Miasto Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Inowrocław Kruszwica Gniewkowo Pakość Janikowo Inowrocław Złotniki Dąbrowa Rojewo

Kujawskie Biskupia

5 19 7 1 6 7 1 6 2
Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - suma: 257 stowarzvszeń
Miasto Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Inowrocław Ktuszwica Gniewkowo Pakość Janikowo Inowrocław Złotniki Dąbrowa Rojewo

Kujawskie Biskupia

126 26 22 9 18 22 15 10 9
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - suma: 45 stowarzvszenia
Miasto Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Inowrocław Kruszwica Gniewkowo Pakość Janikowo Inowrocław Złotniki Dąbrowa Rojewo

Kujawskie Biskupia

22 5 8 o 1 7 2 o o
Fundacje

STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - suma: 41 fundacji
Miasto Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Inowrocław Kruszwica Gniewkowo Pakość Janikowo Inowrocław Złotniki Dąbrowa Rojewo

Kujawskie Biskupia

27 3 3 2 1 3 1 1 o

W roku 2021 do rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę

Inowrocławskiego wpisano 9 podmiotów, 1 stowarzyszenie kultury fizycznej oraz 3 fundacje.

Wykreślone zostały natomiast 2 stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze

Sądowym.
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Stowarzyszenia
zwykle; 45; 10%

Uczn iowskie kluby

Kluby sportowe,
których statuty nie

przewidują
prowadzenia
dzialnosci

gospodarczej; 49;
10%

Ochotnicze straże
pożarne 54; 11%

Kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działnosci gospodarczej

Uczniowskie kluby spor towe

Ochotnicze straże pożarne

■ Stowarzyszenia zwykłe

■ Stowarzyszenia zwykłe

■ Fundacje

Wykres 3: Procentowy podział liczby organizacji pozarządowych w ewidencji wg stanu na dzień 3 l.12.202lr.

W ramach nadzoru na podstawie art. 25 ustawy o stowarzyszeniach:

1. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie

zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:

1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków

(zebrania delegatów);

2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

3. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań, o których mowa w ust. 2.

Natomiast na podstawie art. 25 a tejże ustawy:

1. Organ, o którym mowa w art. 8 ust. 5, sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia

będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami

tej ustawy.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

IV. Podsumowanie

Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami

społecznymi jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której celem jest
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jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców powiatu. Aktyw na

współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych Powiatu

Inowrocławskiego jest jednym z elementów realizacji ustawowych zadań.

Zaprezentowane sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji

otrzymanych z wydziałów meryt orycznych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

oraz podległych samorządowi jednostek organizacyjnych.

Pomimo utrudnień wy nikających z pandemii COVID-19 w minionym roku szeroko

1 na wielu płaszczyznach kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniami i innymi

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Udzielono im wsparcia zarówno

w formach finansowych, jak i niefinansowych, realizując zapisy zawarte w Programie.

Organizacje pozarządowe z definicji podejmujące inicjatywy społeczne, oddolne,

dysponujące też zazwyczaj niewielkimi budżetami, działające przede wszystkim w oparciu

o wolontariat i społeczne zaangażowanie członków, są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany

otoczenia. Niemniej jednak w 2021 r. udało się zrealizować wiele zadań wynikających

z potrzeb lokalnego środowiska, a Powiat Inowrocławski prowadził szeroką działalność

informacyjną oraz promocyjną. Zrodziła się nowa inicjatywa polegająca na zainicjowaniu

powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim.

Doświadczenia ubiegłych lat były także wskazówką i inspiracją dla samorządu powiatowego

do określenia rodzajów zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym

do realizacji w 2022 roku.

IPrzewod!;fący
Rady Powiatu Inort:

Marek f'v/1,,,. 'f' o/,;us
1 • I

\
/

Inowrocław, kwiecień 2022 r.
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