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wSTĘP

Przyjęty uchwałą Nr X)V25l20I3 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada

2013 r. Program współpracy powiatu grudziądzI<tego z orgatizac1ami pozarządowymi

i innymi podmiotami na rok 2014 określił zakres zadai przewidzianych do realtzacji

przez podmioty prowadzące działaltośó pozytku publicznego' Mieściły się w nim

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

narodowego' Wspieranta i upowszechniania kultury flzycznej oraz Dztałalności na

fzecz o sób niepełnosprawnych.

FORMY wsPoŁPRACY

Podstawowe formy współpracy Powiafu Grudziądzkiego z orgatizacjami w 2014 roku

miały charakter pozafttansowy i finansowy.

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach podejmowanych działail

(przekazywanie informacji na temat realizowanychprzez powiat programów celowych

PFRON np. ,,Program wyrównywania roŻntc między regionami''' ,,Aktywny

samorząd''),

- tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym

i inicjatywnym złoŻonych z przedstawicieli orgatlzacji pozarządowych i innych

podmiotów or az pr zedstawic ieli organów P owiatu,

- konsultowanie z orgatlzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów

aktów normatywnych w dziedzitach dotyczących działalności statutowej tych

or gantzacji i podmiotów,

- orgatizacja oraz pomoc w przygotowaniu konferencji, spotkań roboczych i szkoleń

(np. konferencja podsumowująca projekt systemowy PCPR, realizowany w ramach

PO KL),

- prowadzenie na stronie internetowej powiatu zal<ładki poświęconej organizacjom

pozarządowym i innym podmiotom'



- promocja działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów

prowadzących działalnośó pozytku publicznego z terenu powiatu,

- udzielanie rekomendacji organizacjom i innym podmiotom współpracującym

z powiatem,

- informowanie o bieżących szkoleniach zewnętrznych, konkursach dla organizacji

pozarządowych'

- współpracaw zal<resie promocji Powiatu Grudziądzkiego,

- współdziałarue W pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródęł,

w szczególności z futduszy strukturalnych Unii Europejskiej'

- udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na preferencyjnych

warunkach sal mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

w celu prowadzenia zebran, spotkań konferencj i,

- obejmowanie patronatem przez Starostę Grudziądzkiego imprez i wydarzeń

organizowanych przez orgatizacje pozarządowe i inne podmioty.

Współpraca o charaktęrze ftnansowyfil z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami w roku 2014 polegała na zleceniu do realizacji zadai publicznych

w formie ich wspieratia. Zlecetie zadań odbywało się w drodzę otwartych konkursow

ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

24lgłiętnta 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również

,,Programu współpracy powiatu grudziądzl<lego z organtzacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami na rok 2014".

Otwarte konkursv ofert:

W roku 2014 zostały ogłoszone następujące otwarte konkursy ofert:

1. W dniu 12 lutego 2014 r. Zarząd Powiafu Grudziądzkiego (uchwała Nr 631312014)

ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadan publicznych związanych

z reallzacją zadai samorządu powiatowego w roku 2014 z zakcesll Kultury, sztuki,



ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania

kultury Jizycznej.

W odpowiędzina ogłoszony konkurs organizacje pozarządowe złoŻyły I2 ofert:

- 4 wnioski z Kultury' sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- 8 wnioskow z Wspierania i upowszechniania kultury fizycztej.

Na realizację zadan z zakcesu:

- ,rKultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego'' w budzecie
powiatu na rok 2014 przeznaczono kwotę w wysokości 7 500,00 zł - przekazano _

7 000'00 zł (orgatizacje pozarządowe wykorzystały otrzymane dotacje w łącznej
kwocie 4 800'00 zł);

- ,,Wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej" w budzecie powiatu na rok
2014 przeznaczol7o kwotę w wysokości 19 800,00 zł _ przekazano _ 15 ó00,00 zł.
(organizacje pozarządowe wykorzystały otrzymane dotacje w łączrcj kwocie
15 600'00 zł).

W dniu 18.03.2014 r. Komisje konkursowe powołane uchwałami Nr 65/1 I]2OI4,
Nr 6511212014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2Ol4 r. rozpatrzyły

złoŻone oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych. Na 12 złoŻonych

ofert jedna nie wpisała się w cele konkursu' pozostała bez rozpatrzenia na etapie

formalnym. Po ocenie formalnej, Komisje konkursowe dokonały oceny merytorycznej

(w dniu 18.03.2014 r. - z zakresu Wspierania i upowszęchnianiakultury fizycznej -7

ofert oraz w dniu 24.03.2014 r. z zal<resu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedztctwa narodowego - 4 oferty), zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontanacie przy
rozpatrywaniu ofert wzięły pod uwagę następujące kryteria:

1) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczow ego zadarrta

2) proponowaną jakośó wykonania zadanta i kwalifikacje osób, przy udzia1e

których zadanie b ędzie realizowane ;



3) planowany przez oferenta udztał środków finansowych własnych lub środków

pochodzących z innych źródeł ta realizację zadarua publicznego - minimum

r0%;

4) możliwośc ręallzacjt zadania publicznego;

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

i praca społeczna członków;

6) aruIizę i ocenę realtzacji zleconych zadan publicznych w prz1padku organizacjl

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

poprzednich reallzowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę

rzetelnoŚó i terminowość oraz spos ob rozliczetia otrzymanych na ten cel

środków.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 r. podjął

ostateczną decyzję o wysokości dotacji ta realizację zadan (uchwała Nr 6611 5l20I4

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnta 26 marca 2014 r. w Sprawte rozstrzygnięcia

otwartych konkursów ofert na wykonanie zadan publicznych zwlązatych z realizacją

zadan samorządu powiatowego w roku 2014 z zahesu Kultury, sztuki' ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej).

Wyniki konkursu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Grudziądzu oraz opublikowane fla stronie internetowej:

www. bip. p owiat grudziadzki.pl i www.p owiatgrudziadzki. pl.

2. W dniu 14 marca 2014 r. Zarząd Powiafu Grudziądzkiego (uchwała Nr 651912014)

ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Zwlązanego

z realtzacją zadafi samorządu powiatowego w roku 2014 z zal<resu ,,D7iałalności na

rzecz osób niepełnosprawnych". W odpowiedzi na ogłoszony konkurs została złoŻota

jedna oferta.

Na realizację zadanta z wlw zakresu w budzecie powiatu na rok 2014 przęznaczorrc

kwotę w wysokości 5 000'00 zł - przekazano _ 5 000,00 zł (organizacjapozarządowa

wykorzystała otrzymaną dotacj ę w Łącztej kwocie 4 920,00 zł).



W dniu 28.04.2014 r' Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 67118l2}t4 Zarządu

Powiatu Grudztądzkiego z dnia 24 kwiettia 2014 r. rozpatrzyła złoŻoną ofertę pod

względem spełnienia wymogów formalnych. Po ocenie formalnej, Komisja

Konkursowa dokonała oceny merytorycznej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z &tia 24

kwietnia 2003 r. o działalrtości pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na posiedzetiu w dniu 21 maja 2Ol4 r. podjął

ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania (uchwała

Nr 68/2Il20I4 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2I maja 2Ol4 r. w sprawie

ogłoszenia w5mikow otwartego konkursu ofert na wykonanie zadai publicznych

Zwlązanyeh z realizacją zaduh samorządu powiatowego w roku 2014 z zakresu

,,D ziałalnoś c i na rze cz o s ób niep ełno sprawnych'').

Wytiki konkursu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Grudziądzu oraz opublikowane 17a stronie internetowej:

www.bip.powiatgrudziadzki.pl i www.powiatgrudziadzki.pl.

OCENA REALIZACJI PROGRAM

W celu oceny realizacji Programu współpracy powiatu grudziądzl<tego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2Ol4 przyjęto

następuj ące mierniki efektywno ści (rozdztał X Programu współpracy) :

l) Iiczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) Iiczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert' w tym liczba organizacji;

3) Itczba zawaftych umów na realtzację zadania publicznego, w tym Itczba

organizacji;

4) Iiczba umów' które nie zostały zręaltzowate lub zostały rozwiązane;

5) Iiczba zadan publicznych zrealizowanych przez organizacje pozaruądowe i inne

podmioty;



6) Iiczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym

wolontariuszy;

7) Iiczba osób, które były adres atami zręalizowanych zadań publicznych;

8) wysokośó środków finansowych przezflaczonych z budzetu Powiatu na

realizację zadail,;

9) wysokośó środków finansowych powiafu grudziądzkiego wykorzystanych przęz

or gantzacj e p ozar ządow e i inne p o dmi oty na r e alizacj ę zadan pub li c znyc h.



Tabelaryczne zestawienie danych liczbowych w odniesieniu do miernikow efektywności:

Lp Nazwa organizacji Nazwa zadania Liczba ofert
złożonych

otwartych

kon ku rsach,

w tym

liczba

or8a n rzacJ r

Liczba

zawa rtych

umw na

real izację

zada nia

publicznego,

w tym liczba

orga n rzacl r

Liczba um w,

ktore n ie

zostały

zrealizowane

lub zostałY

rozWląza ne

Liczba zada
pu blicznych

zrealizowanych

przez

orga n rzacJe

pozarządowe

ilnne
podmioty

Liczba os b

zaa ngażowa nych

w realizację zadari

pu blicznych,

w tym wolontariuszy

Liczba os b, kt re bvły

adresatami

zrealizowanych zada
pu blicznvch

Wysokość środk w
fi na n sowych

przeznaczonych

z budżetu Powiatu

na realizację zadan

Wysokość środk w
finansowych powiatu

grudziądzkiego

wykorzystanych przez

orga n rzacJe

pozarządowe i inne
podmioty na realizację

zadari publicznych

,,Kultura, sztuka, ochrona d br kultury i dziedzictwa narodowego"
1.

z.

3

4

Stowarzyszenie Razem SMR
86_3o2 MałY Rudnik 35A

Polski Związek Niewidomych

okręg Kujawsko Pomorski

w Bydgoszczy

ul. Powstaric w Wielkopolskich 33

85 - 090 Bydgoszcz

chorągieW Kujawsko - Pomorska

Związku Ha rcerstwa Polskiego

Hufiec Grudziądz

im' Roty Grudziądzkiej

ul. Chełmiriska 104

86 _ 30o Grudziądz

Centrum Rehabilitacji

im. ks. Biskupa Jana Chrapka

w Grudziądzu

ul. PiłsudskieBo 14

86 _ 300 Grudziądz

Konkurs Krasom wczy

pt ,,Powiat Grudziądzki _

Moja Mała ojczyzna"

,,Spotkanie z Mikołajem dla

Podopiecznych Dzieci"

,,ll PoWiatowy Przegląd

Piosenki Harcerskiej na

100 - lecie ha rcerstwa w

Grudziądzu i PoWiecie

Grudziądzkim"

,,XVll ogolnopolski Przegląd

Tw rczości Artystycznej

Niepełnosprawnych oPTAN
2014"

1.

L

'L

L

1-

1-

1

1

'1,

0

0

0

0

1

L

7

0 osob

7os b

16os b

30 osob, w tym

15 wolontariuszy

0 adresat w

28 adresat w

100 adresat w

60 adresat w

22OO,OO zl

400,00 zl

7 4oo,oo zł

3 000,00 zł

0,00 zł

4oo,o zł

1 400'00 zł

3 000,00 zł

5 Centrum Rehabilitacji

im. ks. Biskupa iana Chrapka

ul. Piłsudskie8o 14

86 - 300 Grudziądz

,,XXl I Ogolnopolskie Zawody

Sportowe w tenisie

stołoWym, podnoszeniu

ciężar w, strzelectwie
sportowym i bocci w ramach

obchod w śopotl"

L 1 U I 42 osoby, w tym

16 wolontariuszy

71 adresatow 2 000,00 zł 2 000,00 zl



6

7.

8.

9

10

LI

'12

Liga Obrony Kraju

ul Torunska 30

05 - 023 Bydgoszcz

Uczniowski Klub Sportowy

,,oRloN" Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 _ 30O Grudziądz

Uczniowski Klub Sportowy

,,oRloN" Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86 _ 300 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 L

86 _ 320 Łasin

Polski Związek Niewidomych,

okręg Kujawsko - Pomorski

w Bydgoszczy

ul. Powsta c w Wielkopolskich 33

85 - 090 Bydgoszcz

,,Otwarte Og lnopolskie

Zawody Dzieci i Młodzieży
Szkolnej w Radioorientacji

Sportowej,,Puchar Wisły"
jako I eliminacja do

Młodzieżowych
Mistrzostw Europy ARDF -
EYAC - Bułgaria 2oI4 r' oraz
Mistrzostwa Powiatu

Grudziądzkiego"

,,V og lnopolski Wyścig

Kolarski o Puchar Starosty

PoWiatu Grudziądzkiego"

,,ll ogolnopolski Wyścig

Kolarski MTB o Puchar

Przewodniczącego Rady

PoWiatu Grudziądzkiego"

,,Otwarte Mistrzostwa
PoWiatu Grudziądzkiego

w Kolarstwie MTB"

,,Wyścigi Kolarskie Szla kiem

Uczniowskich Klub w
Sportowych Powiatu

Grudziądzkiego"

,,Bądźmy Razem"

- Xll edycja otwartego
wsp łzawodnictwa

W tenisie stołowym
oraz upowszechniania

rożnych form kultury przez

osoby niepełnosprawne "

,,Wycieczka Sportowo -
Reha bi litacyjn a"

I

L

1

7

'J-

L

L

1.

L

1

1

'l-

0

0

0

n

0

0

0

0

l-

'1,

7

1

1

1.

o

23 osoby, w tym

5 wolontariuszy

24 osoby, w tym

20 wolontariuszv

14 os b, w tym

10 wolontariuszy

36 os b, w tym

30 wolontariuszy

66 os b, wtym
60 wolontariuszy

48 os b, w tym

25 wolontariuszy

osb

91 adresat w

147 adresat w

233 adresat w

279 adresat w

400adresat w

L60 adresat w

0 adresatow

1 800,00 zł

2 500'00 zł

2 5oo,oo zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 800,00 zl

0'00 zł

1 800,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2ooo'oo zł

2 000,o0 zł

2 800,o0 zł

0,00 zł



Polski Związek Niewidomych,

okręg Kujawsko - Pomorski

w Bydgoszczy

ul. Powstaric w Wielkopolskich 33

85 - 090 Bydgoszczy

,,Zajęcia rehabilitacji
podstawowej dla os b

niewidomych oraz
podopiecznych dzieci"

s s Tn


