
Sprawozdanie  

z realizacji „Programu współpracy organów Powiatu Włocławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015” 

 

Rada Powiatu we Włocławku uchwałą  nr II/15/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. (zmieniona 

uchwałą nr III/37/15 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r.) przyjęła „Program współpracy 

organów Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,                    

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego na 2015 rok, zwany dalej programem współpracy. 

Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie informacji złożonych przez: 

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Włocławku, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku  oraz 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku.  

W dniu 7 kwietnia 2016 r. projekt sprawozdania został przedstawiony członkom zespołu 

doradczo -  inicjatywnego, na spotkaniu konsultacyjnym,. Do projektu nie wniesiono żadnych 

uwag. 

 

 

1. Zadania, za realizację których odpowiedzialny był Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy we Włocławku 

 

1) Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji 

 

 Realizując przypisane w programie współpracy zadania Powiatowy Urząd Pracy we 

Włocławku organizował w/w spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

Pierwsze wspólne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych  i członków  Zespołu 

Inicjatywno – Doradczego odbyło się w dniu 26 marca 2015 r. w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy we Włocławku. 

Tematem spotkania było zapoznanie przedstawicieli zaproszonych organizacji z:                                                

 „Analizą sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim w 2014 r.”;  

 Informacją o środkach na aktywizację osób bezrobotnych w 2015 r.; 

 Informacją o programach realizowanych  przez PUP Włocławek. 

W spotkaniu uczestniczyło sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, Dyrektor PUP p. Małgorzata 

Izdebska i Z-ca Dyrektora p. Bożena Stępniewska.  

Informacje będące przedmiotem spotkania zostały przedstawione zebranym przez Panią 

Dyrektor Izdebską i Panią Dyrektor Stępniewską. 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał pisemne materiały, aby mógł wnikliwie zapoznać się 

z omawianą na spotkaniu tematyką. 

W części dyskusyjnej przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrażali swoje opinie                        

i sugestie dotyczące form współpracy z samorządem powiatowym, wypowiadali się na temat 

osiągnięć i sukcesów swoich organizacji oraz wskazywali na problemy z którymi 

stowarzyszenia borykają się na co dzień. 

Pani Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, korzystając z obecności 

przedstawicieli różnych organizacji, przedstawiła  informację o realizowanych programach: 

”Gwarancje dla Młodzieży” i „Pomysł na siebie”. Mówiła o trudnościach w zdobywaniu 



beneficjentów programu i o korzyściach, które może przynieść. 

Pani Dyrektor PUP dziękując przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń za dotychczasową 

współpracę zachęcała do dalszych inicjatyw i aktywności w zakresie realizacji zadań 

publicznych.  

 

2) Spotkanie z Członkami Zespołu Inicjatywno –Doradczego  

 

Spotkanie z Członkami  Zespołu Inicjatywno – Doradczego odbyło się w dniu 24 

września 2015 r.  

Tematami spotkania były: 

 Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w okresie od 01.01.2015 r. do 

31.08.2015 r., 

 Informacja o programach realizowanych przez PUP Włocławek. 

W spotkaniu uczestniczyło dwóch członków  Zespołu Inicjatywno – Doradczego oraz Dyrektor 

PUP p. Bożena Stępniewska.  

Pani Dyrektor Stępniewska zapoznała zebranych z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy 

i omówiła „Informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim – stan na 

31.08.2015 r.”.  Uczestnicy spotkania otrzymali w/w opracowania.  

Następnie p. Dyrektor Stępniewska przedstawiła informację o programach realizowanych przez 

PUP Włocławek. Łącznie realizowanych w 2015 r. było 14 programów: 3 współfinansowane  

 z EFS, 5 finansowanych ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej, 4 realizowane ze środków Funduszu Pracy na Programy Specjalne i PAI oraz  

program realizowany ze środków PFRON: Były to projekty pn.: 

  „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, 

 „Opiekunki”, 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie 

Włocławskim (I)”, 

 „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie 

włocławskim (I)”, 

 Program zwiększający aktywność osób do 25 roku życia, 

 Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, 

 Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, 

 Program aktywizacji osób w wieku 30-50 lat oraz program aktywizacji osób 

bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, 

 Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, 

 „Aktywne trójki”, 

 „Meliorant”, 

 „Odkrywcy I”, 

 PAI, 

 „Junior”. 

Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu informacji nt. sytuacji na rynku pracy oraz  

realizowanych projektów pozytywnie ocenili działania PUP Włocławek, których efektem było 

pozyskanie dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych.  

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2015 r. w ramach prowadzonej przez PUP 

Włocławek działalności informacyjnej, pośrednicy pracy kontynuowali wizyty w siedzibach 

pracodawców i organizacji pozarządowych, oferując  usługi dotyczące rynku pracy. 

Zamieszczano także, informacje na stronie internetowej Urzędu oraz udzielano informacji 



telefonicznych i w siedzibie Urzędu o aktualnie oferowanych formach pomocy.  

 

2. Zadania, za realizację których odpowiedzialny był Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku 

 

1) Współpraca w zakresie dofinansowania ze środków PFRON kultury, sportu, rekreacji                          

i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 

W roku 2015 po raz pierwszy od wielu lat PCPR we Włocławku nie objęło wsparciem 

organizacji działających na terenie powiatu. Na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych w 2015 r. wnioski złożyły 4 organizacje pozarządowej tj.  

1.Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło we Włocławku; 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy we Włocławku;  

3. Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych 

„Życzliwe serce” w Izbicy Kujawskiej; 

4. Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych                       

w Boniewie. 

Potrzeby w tym zakresie stanowią łączną kwotę 69.006 zł. 

Pismem z dnia 13 lutego 2015 r. znak WF/116/2015/w Prezes Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków 

przypadających Powiatowi Włocławskiemu, według algorytmu w 2015 roku na realizację 

zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie  498.994,00 zł.  

Środki, jakie zostały przyznane Powiatowi Włocławskiemu w tamtym czasie nie zabezpieczały 

realizacji wszystkich wniosków złożonych do 28.02.2015 r. Zaznaczyć przy tym należy, że 

wnioski osoby niepełnosprawne mogły składać sukcesywnie do końca ubiegłego roku. 

Mając na uwadze powyższe, wspólnie z Powiatową Społeczną Radą d.s. Osób 

Niepełnosprawnych działającą przy Staroście Włocławskim przyjęto, że w pierwszej kolejności 

zabezpieczone powinny być dofinansowania, które umożliwią funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Przyznane środki w ramach 

rehabilitacji społecznej przeznaczone zostały przede wszystkim na: dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

(przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów), 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych                  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz 

w ramach rehabilitacji zawodowej, zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy osoby 

niepełnosprawnej. 

W związku z powyższym kultura, sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych                  

w 2015 r. nie była dofinansowana ze środków PFRON. 

 

2) Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwości uzyskania przez 

organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań statutowych 

 

Pracownicy PCPR współpracując na bieżąco z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych i przekazywali informacje o wszelkich programach dających 

możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań statutowych. 

Udzielano również informacji o zadaniach statutowych realizowanych przez PCPR, jak 

również przekazywano wszelkie możliwe materiały w tym zakresie, które były również 

publikowane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 



 

3) Udział pracowników PCPR w spotkaniach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz informowanie o możliwościach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych 

w zakresie: dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez likwidację barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz dofinansowanie do zakupu 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2015 r. w ramach realizacji 

tego zadania współpracowało i na bieżąco współpracuje z przewodniczącymi Związków: 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Emerytów i Rencistów, Polskiego 

Związku Niewidomych, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszeń tj.: 

Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych                        

w Brześciu Kuj., Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin 

Patologicznych w Boniewie, Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz 

Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kuj. 

W 2015 r. pracownicy PCPR uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez w/w 

organizacje, podczas których przekazywali informacje dotyczące: 

- praw i obowiązków osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, 

- wspierania aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem, 

- stwarzania warunków do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, 

rekreacji i turystyce, 

- wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez likwidację barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz dofinansowania do zakupu 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

 

Zauważa się duże zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia. Sytuację tę 

przedstawia poniższa tabela: 

 

 

L.p. Nazwa zadania ilość złożonych wniosków* 

2014 rok 2015 

1 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

532 511 

2.  Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 

192 146 

3 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych 

43 52 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych 

4 4 

* oznacza ilość złożonych wniosków  

 

Wszelkie uchwały i projekty dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane były do 

zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych we 

Włocławku. Do dnia 9 listopada współpracowano z Radą, utworzoną na mocy Zarządzenia 

Starosty Włocławskiego z dnia 25 października 2011 r . Od dnia 9 listopada, z uwagi na  

zakończoną kadencję ww. Rady współpracowano z przedstawicielami Rady powołanej 

Zarządzeniem Starosty Włocławskiego z dnia  9 listopada 2015 r. Współpraca, zarówno                          

z poprzednią jak i obecną  Radą układa się bardzo dobrze  albowiem w jej składzie znajdują się 

osoby doskonale znające problemy tej grupy osób. 



Przedstawiając powyższe należy uznać, że założenia określone w „Programie 

współpracy organów Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego na 2015 rok” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Włocławku zostały zrealizowane w części. 

 

3. Zadanie, za realizację którego odpowiedzialny był Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku 

 

1) Inicjowanie i wspieranie działań związanych z promowaniem zdrowego trybu życia, 

promocją zdrowia i ochroną zdrowia  

 

 Realizacja wymienionego zadania odbywała się poprzez inicjowanie i wspieranie akcji 

profilaktycznych i informacyjnych.  

 W roku 2015 jak i w latach ubiegłych realizowany był Program Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na szczeblu gminnym poprzez organizowanie szkoleń, konsultacji, 

doradztwo. Program był skierowany do członków rodzin mających problemy alkoholowe,                        

a także dla dorosłych dzieci alkoholików. W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu              

i Współuzależnienia, znajdującej się przy ul. Stodólnej 70, odbywały się spotkania terapeutów 

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. W ciągu miesiąca były przeprowadzone  

średnio 132 sesje psychoedukacji indywidualnej, zorganizowano ok. 14 spotkań grupowych                   

i sesji rodzinnych oraz udzielone były ok. 82 porady. 

 W ramach akcji profilaktycznych prowadzonych w roku 2015 udzielano świadczeń                                   

z zakresu diagnostyki, w SPZPS wykonywano m.in. badania densytometryczne, 

mammograficzne, spirometryczne, cytologiczne oraz audiometryczne. 

W roku 2015 wykonano 2173 badania densytometryczne aparatem RTG. Badania te są 

bardzo istotne w walce z osteoporozą, chorobą, która obecnie jest coraz bardziej powszechna  

i atakuje ludzi w coraz młodszym wieku.  

W SPZPS wykonywane były także badania mammograficzne, których w miesiącach 

styczeń – grudzień zrobiono 1859. Badania te w dużej mierze wykonano i sfinansowano                         

w ramach umowy z NFZ. Wyżej wymienione badania przeprowadzone były w Pracowni RTG 

przy ul. Wyszyńskiego 21a. 

 W Pracowni spirometrycznej, działającej w Przychodni Pulmonologiczno –

Alergologicznej i Gruźlicy przy ul. Wyszyńskiego, osobom palącym oraz innym mającym 

podejrzenie niewydolności płuc wykonywane były badania spirometryczne. W roku ubiegłym 

wykonano ich 1754. 

 Badania cytologiczne oraz biocenoza przeprowadzane były kobietom zgłaszającym się 

do Poradni „K” oraz Przychodni Onkologicznej przy ul. Wyszyńskiego 21a, a także do Poradni 

Ginekologicznej przy ul. Stodólnej 70. Wykonywane i odczytywane były one w Pracowni 

Cytologicznej funkcjonującej w tej placówce. Przez dwanaście miesięcy w Pracowni wykonano 

673 badań biocenozy oraz  1364 badania cytologiczne. 

 W SPZPS, w Przychodni Otolaryngologiczno – Foniatrycznej,  znajdującej się przy                 

ul. Szpitalnej 6a, wykonywano badania audiometryczne, polegające na sprawdzeniu słuchu. Od 

początku 2015 roku przebadano 2479 osób, w tym 185 dzieci. 

 Ponadto w poradniach i przychodniach SPZPS kadra medyczna - lekarze, pielęgniarki, 

rehabilitanci – prowadzili  działania promujące kulturę zdrowotną w postaci pogadanek na 

temat zdrowego trybu życia, stosowania właściwej diety itp., przekazywali ulotki, plakaty.                  

W poradniach ginekologicznych prowadzone były pogadanki związane z samobadaniem piersi 

oraz pogadanki dotyczące antykoncepcji. Podejmując wymienione działania SPZPS musiał 



uwzględnić zasoby kadrowe oraz możliwości finansowe jednostki.  

 

4. Zadania, za realizację których odpowiedzialny był  Zarząd Powiatu we Włocławku 

 

Niżej wymienione zadania były realizowane przez Zarząd Powiatu we Włocławku  

za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we 

Włocławku. 

 

1) Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych – o ile będzie taka potrzeba”– 2015 r. 

 

 Konsultacje projektu programu współpracy na 2016 rok (spotkanie w dniu                             

9 listopada 2015 r. z zespołem doradczo – inicjatywnym utworzonym przy 

Starostwie Powiatowym we Włocławku). 

 

2) Sporządzenie informacji z realizacji programu za 2014 r. wraz z roczną oceną jego 

wykonania 

 

 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu 

do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi jednostki samorządu 

terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni.  

Zgodnie z powyższym przy współudziale dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu 

(Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych) oraz Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku, przygotowano sprawozdanie                          

z realizacji programu współpracy na 2014  r.  

 

3) Informowanie i zlecanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w sferze 

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej                      

i kulturowej  na zasadach określonych w ustawie i w ramach środków przewidzianych na te 

cele w budżecie powiatu na rok 2015 – działania ciągłe 

 

 W roku 2015 Powiat Włocławski był organizatorem, współorganizatorem i udzielał 

wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w sferze kultury. 

Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 36/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. wybrał 

zadania do realizacji i udzielił dotacji w formie wsparcia niżej wymienionym organizacjom 

pozarządowym: 

1. Stowarzyszeniu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Włocławek Powiat z siedzibą w Choceniu na realizację zadania Powiatowy Przegląd Piosenki 

Harcerskiej i Turystycznej, który odbył się 23.05.2015 r., zgodnie z umową nr 4/2015                              

o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 18.05.2015 r. – 1.800,00 zł. 

2. Stowarzyszeniu  Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 

na realizację zadania Mikrofon dla najmłodszych – Ogólnopolski XXXI Festiwal Piosenki 

Dziecięcej, który odbył się w dniach 11-13.12.2015 r. zgodnie z umową nr 17/2015 o wsparcie 

realizacji zadania publicznego z dnia 23.11.2015 r. - 4.100,00 zł. 



3. Stowarzyszeniu - Ziemia Izbicka na realizację zadania Wehikuł Czasu, który odbył się 

06.09.2015 r. zgodnie z umową nr 12/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 

25.08.2015 r. – 4.100,00 zł. 

4) Informowanie i zlecanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w sferze 

upowszechniania kultury fizycznej na zasadach określonych w ustawie i w ramach środków 

przewidzianych na te cele w budżecie powiatu na rok 2015 

W roku 2015 Powiat Włocławski był organizatorem, współorganizatorem i udzielał wsparcia 

finansowego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 

w sferze kultury fizycznej. 

 Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałami nr 35/15 i  36/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

wybrał zadania do realizacji i udzielił dotacji w formie powierzenia lub wsparcia niżej 

wymienionym organizacjom pozarządowym: 

1. UKS ,,MAT” Choceń na realizację zadania „Licealiada” – Finały Powiatowe, które 

odbywały się w okresie się od dnia 13.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zgodnie z umową nr 

10/2015 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 30.07.2015 r. – 2.342,00 zł. 

2. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Boniewo na realizację zadania „Gimnazjada” – Finały 

Powiatowe, które odbyły się od dnia 24.04.2015 r. do dnia 30.12.2015 r. zgodnie z umową nr 

9/2015  o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 30.06.2015 r. – 3.974,00 zł. 

3. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Boniewo na realizację zadania Powiatowe Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej – Finały Powiatowe, które odbyły się od dnia 24.04.2015 r. do dnia 

30.12.2015 r. zgodnie z umową nr 13/2015 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 

14.09.2015 r. – 3.964,00 zł. 

4. ,,Klubowi Karate Tradycyjnego” w Chodczu na realizację zadania Kujawsko -Pomorska Liga 

Karate Tradycyjnego 2015 - Turniej w Chodczu,  który odbył się 11.04.2015 r. zgodnie                            

z umową  nr 1/2015  o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 10.04.2015 r. – 

1.400,00 zł. 

5. UKS ,,SOKÓŁ” Choceń na realizację zadania XII Powiatowe Biegi Uliczne – Choceń 2015, 

które odbyły się 22.05.2015 r. zgodnie z umową nr 2/2015 o wsparcie realizacji zadania 

publicznego z dnia 14.05.2015 r. – 700,00 zł. 

6. Gminnemu Klubowi Sportowemu ,,Łokietek” w Brześciu Kujawskim na realizację zadania 

XVI Turniej Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim, które odbyło się  dnia 

24.05.2015 r. zgodnie z umową nr 3/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 

13.06.2015 r. (Aneks nr 2 z dnia 08.06.2015 r., do umowy nr 3/2015 z dnia 14.05.2015 r.)  –

1.300,00 zł. 

7. Gminnemu Klubowi Sportowemu ,, Łokietek” w Brześciu Kujawskim na realizację zadania 

II Memoriał im. Czesława Wasielewskiego w Brześciu Kujawskim Biegi Memoriałowe dla 

dzieci i młodzieży do 16. roku życia , który odbył się 30.05.2015 r. zgodnie z umową nr 6/2015 

o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 18.05.2015 r. – 2.700,00 zł. 

8. Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP WŁOCŁAWEK na realizację Powiatowe 

Zawody Sportowo – Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego, które 

odbyły się 31.05.2015 r. zgodnie z umową nr 5/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego 

z dnia 19.05.2015 r. – 2.300,00 zł. 



9. UKS „Cyprianka” w Cypriance na realizację zadania XVI Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny 

„Nadzieje Olimpijskie”, który odbył się 09.06.2015 r. zgodnie z umową  nr 8/2014  o wsparcie 

realizacji zadania publicznego z dnia 28.05.2015 r. – 1.400,00 zł. 

10. UKS „START” w Smólniku na realizację zadania XIV Bieg Świętojański w ramach 

SPLUWY czyli Sportowego Powitania Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie, który 

odbył się 20.06.2015 r. zgodnie z umową nr 7/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego 

z dnia 15.06.2015 r. – 1.705,05 zł. 

11. Aeroklubowi Włocławskiemu  na realizację zadania XV Międzynarodowe Włocławskie 

Zawody Balonów na Ogrzane Powietrze, które odbyły się od dnia 01.08.2015 do dnia 

31.08.2015 r. zgodnie z umową nr 11/2015  o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 

28.07.2015 r. – 2.300,00 zł. 

12. UKS ,,MAT” Choceń na realizacje zadania II Powiatowy Samorządowo – Oświatowy 

Turniej Miast i Gmin w Piłce Ręcznej, który odbył się w dniu 26.09.2015 r. zgodnie z umową 

nr 13/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 14.09.2015 r. – 650,00 zł. 

13. UKS „START” w Smólniku na realizację zadania Cykl turniejów sportowo – rekreacyjnych 

upowszechniania badmintona TON nadaje BADMINTON, które odbyły się od dnia             

10.10.2015 r. do dnia 05.12.2015 r. zgodnie z umową nr 15/2015 o wsparcie realizacji zadania 

publicznego z dnia 16.09.2015 r. – 1.224,51zł. 

14. Towarzystwu  Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń na realizację zadania VII 

Powiatowy Samorządowo – Oświatowy Turniej Tenisa Stołowego Choceń 2015, który odbył 

się 10.10.2015 r. zgodnie z umową  nr 14/2015  o wsparcie realizacji zadania publicznego                        

z dnia 23.09.2015 r. – 800,00 zł. 

15. UKS „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim na realizację zadania IX Mistrzostwa 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tenisie 

Stołowym, które odbyły się 21.11.2015 r. zgodnie z umową nr 15/2015 o wsparcie realizacji 

zadania publicznego z dnia 27.10.2015 r. - 1.400,00  zł. 

16. Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej  Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca 

Włocławek  Powiat  na realizację zadania Powiatowe biegi na orientację, które odbyły się 

07.11.2015 r. zgodnie z umową nr 16/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 

27.10.2015 r. -1.700,00 zł. 

5) Informowanie i zlecanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w sferze 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na zasadach określonych w ustawie                            

i w ramach środków przewidzianych na te cele w budżecie powiatu na rok 2015 – działania 

ciągłe. 

a) Turystyka 

W okresie sprawozdawczym realizowano jedno zadanie z zakresu upowszechniania turystyki 

tj.: 

1. Zadanie własne – organizacja XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego pn. „Rowerem do 

Europy” pod patronem Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku i Starosty 

Włocławskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków i podopiecznych 

Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Brzeziu oraz Gimnazjów z terenu powiatu włocławskiego, który odbył się 

24 września 2015 r. w Gołaszewie. 



Główny organizator: Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współpracy z Zespołem Szkół 

w Lubrańcu – Marysinie i  z Zespołem Szkół CKR w Starym Brześciu. Na ten cel wydatkowano 

kwotę ogółem w wys. 5.526,24 zł. 

b) Promocja Powiatu 2015 r. 

1. III Powiatowe Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które odbyły się 03.05.2015 r.                               

w Kruszynie, gm. Włocławek – przygotowanie i zapewnienie oprawy słowno – muzycznej 

Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, dedykowanych społeczności Powiatu Włocławskiego 

oraz mieszkańcom gm. Włocławek – 9.600,00 zł. 

2. Zakupiono komplety strojów sportowych z przeznaczeniem dla: 

- drużyny piłkarskiej MGKS „Kujawiak” Izbica Kujawska – 3.500,09 zł; 

- Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego MIRAŻ w Izbicy Kujawskiej – 1.500,00 zł; 

- Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo – 1.760,18 zł. 

3. IV Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się 08.11.2015 r. 

w Kłótnie, gm. Baruchowo – przygotowanie oprawy słowno - muzycznej – 10.000,00 zł. 

4. VI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych pod 

patronatem Starosty Włocławskiego, które odbyły się 14.02.2015 r. w Boniewie – 1.395,00 zł. 

5. Spotkanie integracyjne Starosty Włocławskiego z członkami Polskiego Związku 

Niewidomych Okręgu Kujawsko – Pomorskiego, które odbyło się 23.04.2015 r. we Włocławku 

– 370,57 zł. 

6. Obchody jubileuszowe: 

- 50 – lecia OSP w Świątkowicach, gm. Baruchowo – 398,61 zł; 

- 95 – lecia OSP w Sarnowie, gm. Lubraniec – 398,61 zł; 

- 50 – lecia OSP w Skrzynkach, gm. Baruchowo – 398,61 zł; 

- 110 – lecia OSP w Lubieniu Kujawskim – 398,61 zł; 

- 90 – lecia OSP w Lubominie, gm. Lubanie – 398,61 zł. 

7. Piknik Rodzinny „Megalityczne Przesilenie”, który odbył się 21.06.2015 r. w Sarnowie – 

999,28 zł. 

8. Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych pn. „Białej Laski” – 788,29 zł. 

9. I Festiwal Pieśni Patriotycznych „O laur Złotej Sosny”, który odbył się 11.11.2015 r.                             

w Lubrańcu – 568,59 zł. 

 

6) Wypracowanie powiatowego kalendarza imprez – I-II kwartał 2015 r. 

Powiatowy kalendarz imprez na 2015 r. został wypracowany na podstawie uchwał 

Zarządu Powiatu o wyborze ofert na realizację zadań publicznych o charakterze 

ponadgminnym w roku 2015 oraz na podstawie zaplanowanych w budżecie powiatu na                  

2015 r. konkursów i imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, we 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu lub jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

Powiatowy kalendarz imprez został zamieszczony na stronie internetowej powiatu 

włocławskiego w zakładkach: Kultura i sztuka oraz Sport i rekreacja w II kwartale 2015 r. 

Kalendarz był aktualizowany na bieżąco - w zależności od potrzeb w ciągu całego 2015 roku. 

 

7) Dofinansowanie zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze powiatu 

włocławskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) 

 

Samorząd Powiatu Włocławskiego w 2015 r. udzielił dotacji zgodnie z: 



  

- Uchwałą nr VI/68/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 maja 2015 r. w  sprawie 

przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu 

Włocławskiego oraz jej wysokość, następującym podmiotom: 

 

1.  Rzymskokatolickiej Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła, Chełmica Duża, 87-811 Fabianki 

Określenie zabytku: Kościół Parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła, Chełmica Duża, 87-811 

Fabianki 

Numer rejestru zabytków: A/480 Data wpisu do rejestru zabytków  25 marca 1994 r. 

Zakres prac: wymiana wewnętrznych stalowych ram okiennych na aluminiowe wypełnione 

siatką w oknach na wieży i szczytach Kościoła Parafialnego. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:  63 668,11 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji: 25 000, 00 zł. 

 

2. Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski. 

Określenie zabytku: Ołtarz główny z elementami z XVII w. XVIII w. XIX w. oraz dwa obrazy 

olejne na płótnie z XVIII w. 

Numer rejestru zabytków:  B/306/5,6,7,8,9 Data wpisu do rejestru zabytków: 31.05.2012 r. 

Zakres prac:  Przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego 

wraz z obrazami: konserwacja dwóch obrazów olejnych na płótnie, koszulka przy obrazie 

głównym, rzeźba Boga Ojca z belkowania, zwieńczenie ołtarza wraz ze złoconymi elementami 

dekoracji snycerskiej. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:  142 640,00 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji: 30 000, 00 zł. 

 

3. Parafii Rzymsko-Katolickiej  św. Stanisława Biskupa, 87-880 Brześć Kujawski,  

pl. Władysława Łokietka 13 

Określenie zabytku:  Podominikański Kościół Klasztorny pw. Michała Archanioła. 

Nr  rejestru zabytków: A/458 Data wpisu do rejestru zabytków: 29.04.1927 r. 20.03.1981 r. 

Zakres prac: Remont kościoła poklasztornego w zakresie drzwi zewnętrznych, stopnie przed 

wejściem do kruchty. Prace remontowe zakrystii i kruchty. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:  199 669,65 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji: 40 000, 00 zł. 

 

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej  Świętej Trójcy, Kłótno 65, 87-821 Baruchowo. 

Określenie zabytku: Kościół Rzymsko-Katolicki Świętej Trójcy, Kłótno 

 Numer rejestru zabytków: A/716 Data wpisu do rejestru zabytków:  20.01.1995 r. 

Zakres prac: odrestaurowanie głównych drzwi kościoła parafialnego. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:  34 000,64 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji:  17 000, 00 zł. 

 

5.  Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Stanisława BM, Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska. 

Określenie zabytku:  Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialnego. 

Numer rejestru zabytków: A/442 Data wpisu do rejestru zabytków: 17 lipca 2012 r. 

Zakres prac: wzmocnienie i wymiana elementów konstrukcyjnych, wymiana oszalowania 

zewnętrznego, naprawa podwalin, impregnacja i konserwacja, wymiana stolarki okiennej. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:  640 108,00 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji:  30 000, 00 zł. 

 



6.  Rzymsko-Katolickiej Parafii św.  Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal. 

Określenie zabytku:  Kościół parafialny p.w św. Marii Magdaleny. 

Numer rejestru zabytków: A/424 Data wpisu do rejestru zabytków:  24.04.2007 r. 

Zakres prac: Remont dachu kościoła parafialnego- nawa główna i prezbiterium etap II 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem: 264 818,66 zł 

Wysokość udzielonej dotacji:  26 000, 00 zł. 

 

7. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja Lubanie 16, 87-732 Lubanie. 

Określenie zabytku: Kościół parafialny w Lubaniu. 

Numer rejestru zabytków: A/479 Data wpisu do rejestru zabytków:  16.05.2007 r. 

Zakres prac: zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu wokół kościoła w Lubaniu. 

Rozbiórka betonowej nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie 

podbudowy, wykonanie obrzeży, wywiezienie gruzu. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem: 179 996,1 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji: 22 000, 00 zł. 

- Uchwałą nr IX/95/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2015 w sprawie 

przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu 

Włocławskiego oraz jej wysokość. 

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu. 

Określenie zabytku:  Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela 

Numer rejestru zabytków: A/471/1-2 (dawny numer 388/A) z dnia 15 lipca 1996 r. 

Zakres prac: Kompleksowa konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu. 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem: 114 861,93 zł. 

Wysokość udzielonej dotacji  45.000 zł. 

 

2. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu 

Określenie zabytku:  ołtarz boczny i krucyfiks w Kościele Parafialnym p.w. św. Urszuli 

Numer rejestru zabytków: Kościół: A/456, ołtarz boczny i krucyfiks: B/363/1-2 

Zakres prac: odnowienie ołtarza p.w. św. Józefa i krucyfiksu z belki tęczowej -zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Toruniu decyzją z dnia 23 września 2015 r. zgodnie z pozwoleniem WKZ z dnia 

27 marca 2015 r. Nr 103/2015 wyłącznie w zakresie wpisu do rejestru zabytków (B/363/1-2). 

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem: 79 822,00 zł.  

Wysokość udzielonej dotacji  28 000 zł 

 

8) Opracowanie projektu i przyjęcie programu na 2016 rok – do 30 listopada 2015 r. 

 

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Starosta Włocławski przy współudziale dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu 

(Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych), a także Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku, przygotował projekt programu 

współpracy na 2016 r.  



Projekt programu został wstępnie przyjęty przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 

05.11.2015 r., a następnie skierowany do konsultacji z zespołem doradczo – inicjatywnym 

organizacji pozarządowych powiatu włocławskiego. Po spotkaniu z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, które odbyło się w dniu 09.11.2015 r., projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i przedstawiony Radzie Powiatu. Rada 

Powiatu we Włocławku uchwałą  nr XI/112/15 z dnia 30 listopada 2015 r (zmieniona uchwałą 

nr XII/121/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.) przyjęła „Program współpracy organów Powiatu 

Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami, o których mowa                

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego na  rok 2016”. 

 

W trakcie całego 2015 roku, nie ograniczając się tylko do zadań określonych w programie 

współpracy, była prowadzona współpraca pomiędzy Starostą Włocławskim a organizacjami 

pozarządowymi. Udzielane były odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania w sprawach 

organizacji i nadzoru, jak również w innym zakresie,  kierowane od członków organizacji,                     

a także od innych osób zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych. 

Powiat włocławski promuje na swojej stronie internetowej działalność organizacji 

pozarządowych poprzez: 

 umieszczenie wykazu stowarzyszeń z terenu powiatu włocławskiego, 

 umieszczenie wykazu uczniowskich klubów sportowych z terenu powiatu 

włocławskiego, 

 umieszczenie wykazu klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z terenu powiatu 

włocławskiego, 

 umieszczanie wykazu klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, mających swoją 

siedzibę na terenie powiatu włocławskiego, 

 zamieszczanie informacji o działalności statutowej i inicjatywach podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 
 


