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wSTĘP

Przyjęty uchwałą Nr XIV/39l20I2 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada

2012 r. Program współpracy powiatu grudziądzkiego z orgatizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami na rok 2013 określił zakres zadanprzewidzianych do reaIizacji

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim

między innymi zadanta z obszaru Kultury, szfuki' ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego' Wspieranla i upowszechniania kultury ftzycznej, Działalności na rzecz

osob niepełnosprawnych t z zakesu Pomocy społecznej' w Ęrm pomocy rodzinom

i osobom w trudnej sytuacji życiowej orazwyrównywania szans tych rodzin i osób.

FORMY wsPoŁPRACY

Podstawowe formy współpracy Powiafu Grudziądzkiego z organlzacjami w 2013 roku

miały charakter pozafttansowy i finansowy.

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach (przekazywanie informacji

na temat reaIizowanych przez powiat programów celowych PFRoN np. Program

wyrównyr,vania róŻtic mlędzy regionami II'', ',Aktywny samorząd''' projektu

systemowego PCPR realizowanęgo w ramach Po KL),

- konsultowanie z orgatlzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, odpowiednio

do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji i podmiotów (w 2013 roku oprócz rocznego

programu współpracy, W ramach konsultacji społecznych konsultowano

z organlzacjami pozarządowymi projekt pn ,,WĘDKA program aktywizacji

zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzI<lego" realizowany w ramach

POKL' finansowany ze środków UE w ramach EFS /,

- organlzacja konferencji problemowych, szkoleń (np. konferencja podsumowująca

projekt systemowy PCPR realizowany w ramach PO KL),



- Zamięszczarulę na stronie internetowej powiatu informacji przesyłanych przez

or gatizacj e p ozar ządow e dotyc zący ch p o dej mo wanych pr zez nte działafi .

- obejmowanie Patronatem Starosty Grudzlądzkiego inicjatyw realizowanych przez

orgattzacje pozarządowe i inne podmioty,

-udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na preferencyjnych

warunkach sal mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzurra

przepr ow adzęnle zebran, spotkań i konferencj i,

- informowanie o bieŻących szkolęniach zewtętrznych, konkursach dla organtzacjt

pozarządowych,

- prowadzenie na stronie internetowej powiatu grudziądzl<tego zakładki: ,,organizacje

pozarzqdowe'', której podstawowym celem jest umieszczatie w jednym miejscu

informacji, które mogą zainteresowaó orgaruzacje pozarządowe i inne podmioty

współpracą z powiatem.

Współpraca o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowyni i innymi

podmiotami w roku 2013 polegała ta zleceniu zadan publicznych w formie ich

wspierania Zlecenie zadan odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert

ogłoszonych w trybie pozytku publicznego, zgodnie z przeplsami ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.

Nr 234, poz. 1536, z późtl Zm.), jak również ,,Programu współpracy powiatu

grudziądzktego z organlzacjamipozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013"

Otwarte konkursv ofert

W roku 2013 zostały ogłoszone następujące otwarte konkursy ofert:

1. W dniu 28 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr

45l2l20l3) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadafi publicznych

zwląZanych z reallzacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 z zaL<tesu



Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej.

W odpowiedzina ogłoszony konkurs orgaruzacje pozarządowe złoŻyły 19 ofert:

- 7 wniosków z Kultury' Sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- 12 wnioskow z Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na realizację zadafi z zal<resul.

- ,rKultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego'' w budzecie

powiatu na rok 2013 przezfIaczono kwotę w wysokości 14 500,00 zł - przekuz^no _

7 500'00 zł (orgatizacje pozarządowe wykorzystały otrz:Jmate dotacje w łącznej

kwocie ]468,16 zł);

- ,rWspierania i upowszechniania kultury ftzycznej'' w budżecie powiatu na rok

2013 przezl7aczoflo kwotę w wysokości 26 057,00 zł _ przekilzano - 19 800,00 zł.

(organizacje pozarządowe wykorzystały otrzymane dotacj e w łączttej kwocie 19 800

Zł).

W dniach 28.02'2013 r. i 11.03.2013 r. Komisje konkursowe powołane uchwałami

Nr 461612013, Nr 46l]l20I3 Zarządu Powiafu Grudziądzkiego z dtla 18 lutego 2013 r.

rozpatrzyły złoŻone oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych

i merytorycznych. Na 19 złożonych 2 oferty nie wpisały się cele konkursu, pozostały

bez rozpatrzetra na etapie formalnym. Po ocenie formalnej, Komisje Konkursowe

dokonały oceny merytorycznej (I7 ofert), zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia

24 kulietnia 2003 r. o działaltości pożytku publicznego i o wolontanacie przy

rozpatrywaniu ofert wzięła pod uwagę następujące kryteria:

1) kalkulacja kosztów reaIizacji zadania publicznego, w tyrrr w odniesięniu do

zakresu rzeczow ego zadania'

2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy ldziale
których zadatle będzie realizowane;

3) planowany ptzez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków

pochodzących z innych źrodęł na realizację zadarlla publicznego - minimum

r0%;

4) możliwośc realizacji zadania publicznego;



5) planowany wkład rzęczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy

I praca społeczna członków;

6) analiza i ocena reahzacjt zleconych zadanpublicznych w przypadku organizacji

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach

poprzednich realizowały zadatia publiczne' biorąc pod uwagę rzetelnośó

i terminowośÓ oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r. podjął

ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadafi (Uchwała Nr 4711 ll20l3
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnla 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia

wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadafl publicznych związanych

z realtzacją zadafi samorządu powiatowego w roku 2013 z zahesu ',Kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" otaz,,Wspierania i upowszechniania

kultury ftzycznej").

Wyniki konkursu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Grudzlądzu oraz opublikowane na stronie internetowej:

www.bip.powiatgrudziadzki.pl .

2. W dniu 20 marca 2013 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 47l9l2013)

ogłosił otwarty konkurs ofert La wykonanie zadania publicznego związatego

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 z zal<resu działalności na

rzecz osób niepełnosprawnych. W odpowjędzi na ogłoszony konkurs została złoŻona

jedna oferta.

Na realizację zadatia z wlw zakresu w budżecie powiatu na rok 2013 przezl7aczoluo

kwotę w wysokości 5.500'00 zł - przekazano - 5.500,00 zł (organzacje pozarządowa

wykorzystała otrzymaną dotację w całoŚci).

W dniu I7.04.2013 r. Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 48ll2l20l3 Zarządu

Powiatu Grudziądzkiego z drua 15 kwietnia 2013 r. rozpatrzyła złoŻoną ofertę pod

względem spełnienia wymogów formalnych. Po ocenie formalnej, Komisja

Konkursowa dokonała oceny merytorycznej, zgodnle z art. 15 ust. 1 ustawy z dtia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.



Zarząd Powiatu Grudztądzkiego na posiedzęniu w dniu 06 maja 2013 r. podjął

ostateczną decyzję o wysokości dotacji ta ręalizację zadan (Uchwała Nt 49l2Il20I3

Zarządu Powiatu Grudzlądzkiego z dtia 06 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

wyników otwartego konkursu ofert na wykonanię zadan publicznych związanych

z realtzacją zadafi samorządu powiatowego w roku 2013 z zal<resu ,, Działalności na

rzecz osób niepełnosprawnych'').

wyruki konkursu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Grudziądru oraz opublikowane na stronie internetowej:

www.bip.powiatgrudziadzki.pl .

OCENA REALIZACJI PROGRAMU

W celu oceny rcalizacji Programu współpracy powiatu grudziądzl<tego

z orgatizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013 przyjęto

następuj ące mierniki efektyrvno ści (rozdział X Programu współpracy) :

I) Iiczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) Itczba ofęrt złoŻonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organtzacji

3) Iiczba umów zawartych na realtzację zadania publicznego, w tym ilośó

organtzacji;

4) Itczba zadan publicznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe i inne

podmioty;

5) Iiczba organtzacji pozarządowych i innych podmiotów, którym zlecono

r ealtzację zadai publicznych ;

6) Iiczba osób zaangaŻowanych w realizację zadan publicznych' w tym

wolontariuszy;

7 ) Iiczb a o s ób, które były adres atami zr ealizow any ch zadafi publicznych ;



8) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budzetu Powiatu La

realtzację zadai;

9) wysokośó środków finansowych powiatu grudzlądzkiego wykorzystanych przez

or ganizacj e p ozar ządo we i inne p o dmioty na r e aItzacj ę zadan publi c znych.



Tabelaryczne zestawtenie ctanych liczbowych w odniesieniu do miernikow eJektywnoŚci:
Lp Nazwa organizacji Nazwa zadania Liczba ofert

złożonych

otwartych

kon ku rsa ch,

w tym ilość

organ rzacJr

Liczba um w

zawartych na

realizację

zada nia

publicznego,

W tym ilości

orga n rzacJ r

Liczba zada

pu blicznych

zrea lizowa nych

przez organrzacje
pozarządowe

i inne podmioty

Liczba organizacji

pozarządowych

i innych
podmiot w, kt rym

zlecono realizację

zadan publicznych

Liczba os b

zaangażowa nych

w realizację zadari
publicznych,

w tym

wolonta riu szy

Liczba os b, kt re byĘ
a dresata mi

zrealizowanych zada

publicznych

Wysokość środk w
finansowych

przeznaczonych

z budżetu PoWiatu

na realizację zadan

Wysokość środk w
fi na n sowych

powiatu

grudziądzkiego

wykorzysta nych

przez orSanrzacJe

pozarządowe i inne

podmioty na

realizac1ę zada
pu blicznych

L

Ż

3

4

6

7

Stowarzyszenie Razem SM R

86 - 302 Sztynwag

Stowarzyszenie Pro Publico Bono

Gruta 244
86 - 330 Mełno

Polski Związek Niewidomych

okręg Kujawsko-Pomorski

ul.Powsta c wWielkopolskich
33

85 - 090 Bydgoszcz

Kujawsko - Pomorskie

Towarzystwo Proeuropejskie

w Łasinie

ul.MCSkłodowskiejL
86 _ 320 Łasin

Stowarzyszenie Kobiet Gminy

Gruta,,Działajmy Razem"

86 _ 330 Mełno7/2

Chorągiew Kujawsko - Pomorska

ZWiązku Harcerstwa Polskiego

H ufiec Grudziądz

im. Roty Grudziądzkiej

ul. Chełmi ska 104

86 _ 300 Grudziądz

Centrum Rehabilitacji

im. ks. Biskupa Jana Chrapka

w Grudziądzu

ul. Piłsudskiego 14

86 - 300 Grudziądz

,,swięto Flagi _ BarW

Narodowych - Barw

PoWiatu Grudziądzkiego"

,,Plener malarski podczas

Inscenizacji historycznej

Bitew pod Mełnem"

,,Spotkanie z Mikołajem
dla Podopiecznych Dzieci"

,,Piękno powiatu

grudziądzkiego"

,,PoWiatowy Przegląd

Piosenki Dziecięcej

i MłodzieŹowej"

lll Harcerski Rajd ,,Mała
Ojczyzna" -,,Na rycerskim

szla ku"

,,XVl og lnopolski Przegląd

Tw rczości Artystycznej

N iepełnosprawnych

OPTAN 2013"

L

1

1

1

1

7

1

1

0

7

L

1

1

7

7

0

7

1

1,

7

7

16os b

3 osoby +

24 wolontariuszy

3 osoby

L5 wolontariuszy

1.5 os b

75 adresat w

48 adresat w

22 adresat w

97 adresatow

60 adresat w

2 000,00 zl

600,00 zł

4oo'oo zł

1 000'00 zł

1 500,00 zł

1 100'00 zł

3 000,0o zł

2 000,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

968,L6 zł

o,00 zł

1 100,00 zł

3 000,00 zł



Centrum Rehabilitacji

im. ks. Biskupa Jana Chrapka

ul. Piłsudskiego 14

86 - 3o0 Grudziądz

Liga Obrony Kraju

ul. Toru ska 30

05 - 023 Bydgoszcz

Uczniowski Klub Sportowy

,,oRloN" Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 - 300 Grudziądz

Uczniowski Klub Sportowy

,,oRloN" Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 - 300 Grudziądz

Uczniowski Klub Sportowy

,,oRloN" Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 - 30o Grudziądz

Autonomiczna - Ludowa

Kolarska Sekcja,,Stal"

ul. Sportowc w 3

86 _ 300 Grudziądz

Autonomiczna - Ludowa

Kolarska Sekcja,,Stal"

ul. Sportowc w 3

86 - 300 Grudziądz

Fundacja,,Ochrona Zdrowia

i Rehabilitacja

Niepełnosprawnych"

ul. Wyszyriskiego 1

86 _ 320 Łasin

,,XXl Og lnopolskie

Zawody Sportowe
W tenisie stołowym,
podnoszeniu ciężar w,

strzelectwie sportowym
i bocci w ramach

obchod w śDPoN"

,,Otwarte Og lnopolskie

Zawody Dzieci i Młodzieży
Szkolnej w Radioorientacji

Sportowej iBieg wna
orientację,,Puchar
Pomorza" i,,Mistrzostwa
Powiatu Grudziądzkiego"

,,lV og lnopolski Wyścig

Kolarski o Puchar Starosty

PoWiatu Grudziądzkiego"

,,l og lnopolski Wyścig

Kolarski MTB o Puchar

Przewodniczącego Rady

PoWiatu Grudziądzkiego"

,,Ob z sportowo -
turystyczny piłkarek

nożnych z powiatu

grudziądzkiego w Nożynie

powiat Byt w,

woj. Pomorskie"

Otwarte Mistrzostwa
PoWiatu Grudziądzkiego

w kolarstwie MTB

,,Wyścigi Kolarskie

Szlakiem Uczniowskich

Klub w Sportowych

PoWiatu Grudziądzkiego"

,,Bądźmy Razem"

- Xl edycja otwartego
wsp łzawodnictwa
W tenisie stołowym
i upowszechniania

r żnych form kultury "

26os b+

18 wolontariuszy

17os b+

4 wolontariuszy

6os b+

4 wolontariuszy

4 osoby +

10 wolontariuszy

20os b+

15 wolontariuszy

10os b+

48 wolontariuszy

66 adresat w

127 adresat w

131 adresat w

233 adresat w

246 adresat w

1025 adresat w

175 adresat w



L6

t].

18

19

Fundacja,,Ochrona Zdrowia

i Rehabilitacja

N iepełnosprawnych"

ul. Wyszyriskiego 1

86 - 320 Łasin

Międzyszkolny Uczniowski Klub

Strzelecki,,Sagittarius"

ul. Droga Mazurska 2

86 - 300 Grudziądz

Międzyszkolny Uczniowski Klub

Strzelecki,,Sagittarius"

ul. Droga Mazurska 2

86 - 300 Grudziądz

Polski ZWiązek Niewidomych,

okręg Kujawsko - Pomorski

ul. Powsta.ic w Wielkopolskich
33

85 - 090 Bydgoszcz

,,Powr t przezFalę"
_ Vl edycja spływu

kajakowego oraz rajdu

rowerowego os b

niepełnosprawnych"

,,ll Rodzinny Turniej

Strzelecki"

,,Szkolenie Strzeleckie

Młodzieży W 2013 roku"

,,Wycieczka Sportowo -
Rehabilitacyjna w Ustroniu

Morskim"

7

7

0

1

7

7

0

1

35 wolontariuszy

12os b

40 adresat w

72 adresat w

0 adresat w

51 adresat w

22oo,oozł

500,00 zł

0,00 zł

700'oo zł

22OO,OOzl

500'0 zł

0,00 zł

7oo,oo zł

20 Polski Związek Niewidomych,

okręg Kujawsko - Pomorski

ul. Powstarłc w Wielkopolskich
33

85 - 090 Bydgoszczy

,,Działalność na rzecz os b

niepełnosprawnych

L 7 7 4 osoby 6 adresat w 5 500,00 zł 5 500,00 zl

RAZEM 18 16 16 16 315 w tym
173 wolontariuszy

2 474 adresat w 34 900,00 zl 32768,1621
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