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Przyjęty uchwałą Nr XX/47/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 listopada 

2020 r. Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 określił zakres zadań 

przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Mieściły się w nim między innymi zadania z obszaru kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz udzielenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 

 

Podstawowe formy współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami w 2021 roku 

miały charakter pozafinansowy i finansowy. 

II.1. Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (przekazywanie informacji na temat 

realizowanych przez powiat programów celowych PFRON np. „Aktywny samorząd", Program 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III, projektów np.  „Rodzina w Centrum 3”), 

- udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na preferencyjnych warunkach sal 

mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w celu prowadzenia zebrań, spotkań, 

konferencji, 

-  obejmowanie patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe: 

 

 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Nazwa wydarzenia 

1. Stowarzyszenie Rzeka Kultury, Białochowo 

67, 86 – 318 Białochowo 

 

 

 Patronat Honorowy nad chórem Cantores Graudentes 

 
 2. Aeroklub Nadwiślański, Lisie Kąty 20,  

86 – 302 Grudziądz 

„46 Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej 

wraz z Ogólnopolskimi Zawodami Szybowcowymi w 

klasie A – Lisie Kąty 03.06. – 13.06.2021 r.” 

3. Automobilklub Toruński Delegatura w 

Grudziądzu, ul. Kasprzaka 31, 86 – 300 

Grudziądz 

Zlot motoryzacyjny pn.: „Wakacje z motorem” 

4. Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana 

Chrapka, ul. Piłsudskiego 14, 86 – 300 

Grudziądz 

„XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości 

Artystycznej Niepełnosprawnych „OPTAN 2021” 

5.  Automobilklub Toruński Delegatura w 

Grudziądzu, ul. Kasprzaka 31, 86 – 300 

Grudziądz 

„Poznaj Piękno Ziemi Grudziądzkiej” 

6. Stowarzyszenie Fort Wielka Księża Góra, 

Wielkie Lniska 22, 86 – 302 Grudziądz 

Obchody związane ze Świętem Odzyskania 

Niepodległości na terenie Muzeum Fort Wielka Księża 

Góra 

 

          II.   FORMY WSPÓŁPRACY 

I. WSTĘP 
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- prowadzenie na stronie internetowej powiatu zakładki poświęconej organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

- promocję działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego z terenu powiatu, 

- informowanie o bieżących szkoleniach zewnętrznych, konkursach dla organizacji pozarządowych, 

- współpraca w zakresie promocji powiatu, 

 

II.2. Współpraca o charakterze finansowym: 

Współpraca o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2021 

polegała na zleceniu do realizacji zadań publicznych w formie wspierania. Zlecenie zadań odbywało się  

w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznym programem współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

II.2.1. Otwarte konkursy ofert 

Zostały ogłoszone następujące otwarte konkursy ofert: 

1) W dniu 22 października 2020 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 52/82/2020) ogłosił 

otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert. Na realizacje zadania  

z wyżej wymienionego zakresu przeznaczono kwotę w wysokości 64.020 zł – przekazano dotację  

w wysokości 64.020  zł (organizacja pozarządowa wykorzystała otrzymaną dotację w kwocie 64.020 zł).  

W dniu 16 listopada 2020 r. komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 53/86/2019 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 29 października 2020 r. rozpatrzyła złożone oferty pod względem spełniania 

wymogów formalnych i merytorycznych. Komisja uznała, że dwie oferty nie spełniły wymogów 

formalnych. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 r. podjął ostateczną 

decyzję o przyznaniu ww. dotacji na realizację zadania Stowarzyszeniu Ovum z siedzibą w Gdyni, ul. 

Traugutta 2, 81 – 388 Gdynia (uchwała Nr 56/103/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 

2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej). 

 

2) W dniu 15 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 60/20/2021) ogłosił dwa otwarte 

konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego  

w roku 2021 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje pozarządowe złożyły 12 ofert: 

- 4 wniosków z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- 8 wniosków z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Na realizację zadań z zakresu: 

- „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w budżecie powiatu na rok 2021 

przeznaczono kwotę w wysokości 12.000,00 zł – przyznano dotacje w kwocie 12.000,00 zł. Organizacje 

pozarządowe wykorzystały dotacje w kwocie 10.600,00 zł. 

- „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w budżecie powiatu na rok 2021 przeznaczono kwotę  

w wysokości 21.000,00 zł – przyznano dotacje w kwocie 21.000,00 zł. Organizacje pozarządowe 

wykorzystały dotacje w kwocie 19.000,00 zł. 



4 

 

W dniu  23 marca 2021  r. Komisja konkursowa powołane uchwałą Nr 68/19/2021 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. rozpatrzyły złożone oferty pod względem spełnienia wymogów 

formalnych i merytorycznych. Złożone oferty spełniły wymogi formalne. Po ocenie formalnej, Komisja 

konkursowa dokonały oceny merytorycznej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy rozpatrywaniu ofert wzięły pod uwagę następujące 

kryteria: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego; 

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie 

realizowane; 

4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących                       

z innych źródeł na realizację zadania publicznego – minimum10%; 

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; 

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania 

publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków. 

 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. podjął ostateczną decyzję  

o wysokości dotacji na realizację zadań (uchwała Nr 74/37/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego" oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"). Wyniki konkursów 

zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz opublikowane na 

stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3) W dniu 25 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 77/50/2021) ogłosił otwarty 

konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego  

w roku 2021 z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. W odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs złożona została jedna oferta. Na realizację zadania z ww. zakresu w budżecie powiatu na rok 2021 

przeznaczono kwotę w wysokości 6 000,00 zł. Dotacja nie została przekazana organizacji pozarządowej  

z uwagi na niespełnianie przez nią wymogów formalnych.  

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2021 r. unieważnił ww. konkurs ofert 

uchwałą nr 81/57/2021 r.   

 

 

W celu oceny realizacji Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi    

i innymi podmiotami na rok 2021 przyjęto następujące mierniki  (rozdział X Programu): 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji; 

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji; 

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane; 

5) liczba zadań publicznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty; 

6) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy; 

7) liczba osób, które były adresatami zrealizowanych zadań publicznych; 

8) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację zadań; 

9) wysokość środków finansowych powiatu grudziądzkiego wykorzystanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty na realizację zadań publicznych; 

10) liczba skonsultowanych aktów normatywnych; 

         III.OCENA REALIZACJI PROGRAMU 
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11) liczba przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami. 
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Tabela nr 1 Zestawienie danych liczbowych w odniesieniu do mierników (§ 10 ust. 1 pkt 1 – 9 Programu): 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Liczba ofert 

złożonych 
w 

otwartych 
konkursach, 

w tym 
liczba 

organizacji 

Liczba 
zawartych 
umów na 
realizację 
zadania 

publicznego, 
w tym liczba 
organizacji 

Liczba umów, 
które nie zostały 
zrealizowane lub 

zostały 
rozwiązane 

Liczba zadań 
publicznych 

zrealizowanych 
przez organizacje 

pozarządowe 
oraz podmioty 

Liczba osób 
zaangażowanych 

w realizację zadań 
publicznych, 

w tym 
wolontariuszy 

Liczba osób, które 
były 

adresatami 
zrealizowanych 

zadań 
publicznych 

Wysokość środków 
finansowych 

przeznaczonych 
z budżetu Powiatu 
na realizację zadań 

Wysokość 
środków 

finansowych 
powiatu 

grudziądzkiego 
wykorzystanych 

przez organizacje 
pozarządowe 

oraz 
podmioty na 

realizację zadań 
publicznych 

 

„Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa” 

1. Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe 
ul. Dworcowa 18,  
89-632 Brusy 

Realizacja zadania publicznego 
Powiatu Grudziądzkiego w roku 
2021 w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej. 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pactum Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie 
Powiatu Grudziądzkiego w 2021 r. 
(Łasin, Radzyń Chełmiński, 
Rogóźno, Świecie nad Osą, Gruta) 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

3. Fundacja „Inicjatywa Kobiet 
Aktywnych” 
ul. Hanowskiego 9/42, 
10-089 Olsztyn  
 

Realizacja zadania publicznego 
Powiatu Grudziądzkiego w roku 
2021 w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej,  
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

4. Stowarzyszenie Sursum 
Corda 

Realizacja zadania publicznego 
Powiatu Grudziądzkiego w roku 
2021 w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

5. Fundacja TOGATUS 
 PRO BONO 
ul. Warmińska 7/1, 
 10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie 
Powiatu Grudziądzkiego w roku 
2021 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 
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6. Fundacja Wiosna dla Nas Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej – powierzenie 
prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej dla mieszkańców 
Powiatu Grudziądzkiego w 
przeciętnym wymiarze 5 dni w 
tygodniu co najmniej 4 godziny 
dziennie na terenie Powiatu 
Grudziądzkiego, z wyłączeniem dni, 
o których mowa w art. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 
2015 r. poz. 90, z 2020 r. poz. 625) 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

7. Stowarzyszenie OVUM 
Ul. Traugutta 2 
81 – 388 Gdynia  

Udzielenie nieodpłatnej pomocy  
prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej 

1 1 0 1 5 
235 porad 
prawnych 64 020,00 zł 64 020,00 zł 

8.  Fundacja Gołębie Serce 
Ul. Litewska 33B 
36 – 001 Rzeszów 

Realizacja zadania publicznego 
Powiatu Grudziądzkiego w roku 
2021 w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej,  
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa 

1 0 0 0 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

 
Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

9. Centrum Rehabilitacji im. 
ka. Biskupa Jana Chrapka, 
ul. Piłsudskieg0 14 
86 – 300 Grudziądz 

XXIII Ogólnopolskie Przegląd 
Twórczości Artystycznej 
Niepełnosprawnych OPTAN 2021 

1 1 0 1 15 60  7 000,00 zł 7 000,00 zł 

10.  Stowarzyszenie  
,, Nadwiślańska Brać” 
86 – 302 Rozgarty 15 A 

„Poznaj BaTik – popularyzacja 
sztuki zdobienia tkanin” 

1 1 
1 

(rezygnacja  z zadania 
-rozwiązanie umowy) 

0 0 0 1 400,00 zł 0,00 zł 

11. Stowarzyszenie „GD” – 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 
56/202 80 – 241 Gdańsk  

 
Zdalne Warsztaty Modelarskie 
Dziedzictwa Architektonicznego 

1 1 0 1 2 30 850,00 zł 850,00 zł 

12.  Fundacja Piękniejszego 
Świata – Skłudzewo 10,  
87 – 133 Rzęczkowo 

Warsztaty Plastyczne dla Powiatu 
Grudziądzkiego 

1 0 0 1 9 300 2 750,00 zł 2 750,00 zł 

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

13. Centrum Rehabilitacji 
im. ks. Biskupa Jana 
Chrapka, 
ul. Piłsudskiego 14, 
86 – 300 Grudziądz  
 

XXVIII Ogólnopolskie 
Zawody Sportowe w 
tenisie stołowym, podnoszeniu 
ciężarów, strzelectwie sportowym i 
bocci w ramach obchodów 
„ŚDPON" 

1 1 0 1 32 75 3 100,00 zł 3 100,00 zł 
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14. Automobilklub Toruński 
Ul .Ducha Św. 5 
87 – 100 Toruń  
 

 

,,Wakacje z Motorem” „Rajd 
Turystyczny ,, Poznaj piękno Ziemi 
Grudziądzkiej” 
 

 

1 1 0 1 
4  

w tym 20 
wolontariuszy 

48 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

15. Kol   Autonomiczna - Ludowa 
Kolarska Sekcja „Stal", 
ul. Sportowców 1-3, 
86 - 300 Grudziądz 

 

Kol XXXII Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Juniorów o Puchar 
Prezydenta Miasta Grudziądza 

       1          1 
      1 (umowa została 

rozwiązana) 
       0      0         0 2 000,00 zł 0,00 zł 

16. Autonomiczna - Ludowa 
Kolarska Sekcja „Stal", 
ul. Sportowców  1-3, 
86 - 300 Grudziądz 

Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Grudziądzkiego 
w kolarstwie MTB 

1 1 0 1 
4  

w tym 3 
wolontariuszy 

145 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

17. Autonomiczna - Ludowa 
Kolarska Sekcja „Stal", 
ul. Sportowców  1-3, 
86 - 300 Grudziądz 
 

Wyścig Kolarski Szlakiem 
Uczniowskich Klubów Sportowych 
Powiatu Grudziądzkiego 

1 1 0 1 
4 

w  tym 5  
wolontariuszy 

495 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

18. Uczniowski Klub Sportowy 
„ORION" Gmina Grudziądz, 
ul. Wybickiego 38, 
86-300 Grudziądz 
 

XII  Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski o Puchar Starosty 
Powiatu Grudziądzkiego" 
 

1 1 0 1 3 132 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

19. Uczniowski Klub Sportowy 
„Orion" Gmina Grudziądz, 
ul. Wybickiego 38, 
86-300 Grudziądz 

IX Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski MTB o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu Grudziądzkiego 

1 1 0 1 3 165 2 400,00 zł 2 400,00 zł 

20.  
Liga Obrony Kraju 
ul. Chocimska 14, 
00-791 Warszawa 

,, XXVIII Mistrzostwa Pomorza i 
Kujaw oraz Mistrzostwa Powiatu 
Grudziądzkiego dzieci i młodzieży 
szkolnej w biegach na orientację 
sportową” 

1 1 0 1 13 80 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

21. 

Polski Związek 
Niewidomych 
Okręg Kujawsko-Pomorski, 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 33, 
85-090 Bydgoszcz 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1 0 0 0 0 0 6 000,00 zł 0,00,00 zł 

 
RAZEM 

21 12 2 11 
94 

w  tym 28       
wolontariuszy 

1765          103 020,00 zł 93 620,00 zł 
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Tabela nr 2 Zestawienie danych liczbowych w odniesieniu do mierników (§ 10 ust. 1 pkt 10 - 11 Programu): 
 

Liczba skonsultowanych aktów normatywnych 
Liczba przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi 

0 0 

      

     

 

 

 

               
 

 


