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Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku 

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 2014”. 

        Rada Powiatu we Włocławku uchwałą nr XXVII/274/13 z dnia 28 listopada 2013 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 2014”, zwany dalej 

programem współpracy. 

 

1. Zadania, za realizację których 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  odbyła się poprzez inicjowanie i wspieranie akcji 

profilaktycznych i informacyjnych. 

W roku 2014 jak i w latach ubiegłych realizowany był program rozwiązywania problemów 

alkoholowych na szczeblu gminnym poprzez organizowanie szkoleń, konsultacji, doradztwo. 

Program przeznaczony jest dla 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 było przeprowadzanych 

tam średnio 188 sesji psychoedukacji indywidualnej, ok. 14 spotkań grupowych i sesji 

rodzinnych oraz udzielanych jest  ok. 94 porad. 

 W ramach akcji profilaktycznych prowadzonych w roku 2014 udzielano świadczeń                                   

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

mammograficzne, spirometryczne, cytologiczne oraz audiometryczne. 

W roku 2014 wykonano 2143 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 badania mammograficzne, których w miesiącach styczeń – 

grudzień zrobiono 2174. Badania w/w przeprowadzane są 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 są badania spirometryczne. W roku ubiegłym 

wykonano ich 1888. 

 Badania cytologiczne oraz biocenoza  przeprowadzane są 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 są one                    

w Pracowni Cytologicznej. Przez dwanaście miesięcy w Pracowni wykonano 450 badań 

biocenozy oraz  1783 badania cytologiczne. 

 W SPZPS wykonywane są również, w Przychodni Otolaryngologiczno – 

Foniatrycznej  znajdującej się przy ul. Szpitalnej 6a, badania audiometryczne. Polegają one 

na sprawdzeniu słuchu. Od początku roku przebadano 2486 osób, w tym 175 dzieci. 

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

rehabilitanci – prowadzili  działania promujące kulturę zdrowotną w postaci ulotek, plakatów, 

pogadanek na temat zdrowego trybu życia, stosowania właściwej diety itp. 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.  

 

2. Zadania, za realizację których odpowiedzialny był Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy rodzinie we Włocławku 

1). współpraca w zakresie pozyskiwania beneficjentów ostatecznych do projektów 

systemowych z EFS realizowanych przez PCPR. 

2). zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwości uzyskania przez 

organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań statutowych 

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 

4). finansowanie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych 



niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn 

 

          Realizując pierwsze z w/w zadań, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

współpracowało z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych funkcjonującymi na terenie powiatu włocławskiego tj.: 

- Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Dzieci z Rodzin Patologicznych                     

w Brześciu Kuj. 

- Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych                

w Boniewie, 

- Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych 

„Życzliwe Serce” w Izbicy Kuj. 

W roku ubiegłym w celu pozyskania beneficjentów do realizowanego przez PCPR projektu 

systemowego współfinansowanego ze środków EFS wysłano do stowarzyszeń działających 

na terenie powiatu informacje o odbywającej się rekrutacji do projektu. 

Informacja o rekrutacji ukazała się także na łamach „Gazety Pomorskiej”, w „Gazecie 

Powiatu Włocławskiego”, na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego. Informacje w tym 

zakresie przekazano także Proboszczom Parafii Rzymskokatolickich z terenu powiatu 

włocławskiego, Dyrektorom ZOZ-ów i Przychodni lekarskich działających na terenie powiatu 

włocławskiego. 

           W czasie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, informowano          

o planach w zakresie objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, będących w wieku aktywności zawodowej. Dzięki tej współpracy udało 

się zebrać grupę beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu i przeszli 

zaplanowaną dla nich ścieżkę reintegracji. Efektem uczestnictwa osób niepełnosprawnych     

w projekcie było uzyskanie zatrudnienia przez sześć osób niepełnosprawnych w oparciu             

o umowę o pracę/umowę o dzieło oraz odbycie stażu przez trzy osoby. 

W ramach drugiego z wymienionych zdań pracownicy PCPR współpracując na bieżąco           

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i przekazując 

informacje o wszelkich programach mieli możliwość uzyskania dotacji na realizację zadań 

statutowych. Placówka PCPR udzielała również informacji o zadaniach statutowych 

realizowanych przez swoją jednostkę, jak również przekazywała wszelkie możliwe materiały 

w tym zakresie na stronę internetową w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 W roku 2014 kwota wypłacona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Włocławku organizacjom pozarządowym ze środków PFRON na realizację ich statutowej 



działalności  w zakresie dofinansowania kultury, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych 

wynosiła 11.000,00 zł. W ramach tych środków ze wsparcia skorzystało 67 osób 

niepełnosprawnych. Środki przyznawane organizacjom pozarządowym były wykorzystywane 

na wycieczki, spotkania integracyjne itp. 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w 2014 r. w ramach realizacji  

trzeciego w/w 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 2014 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* 
2013 rok 2014 rok 

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 570 532 



rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                 
i środki pomocnicze 

2. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

186 192 

3. Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się                 
i technicznych 

44 43 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji                   
i turystyki osób niepełnosprawnych  

4 4 

 
* oznacza ilość złożonych wniosków 

 

          Wszelkie uchwały i projekty dotyczące osób niepełnosprawnych przedkładane są do 

zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych we 

Włocławku. Powołana ona została do życia Zarządzeniem Starosty Włocławskiego z dnia 25 

października 2011 r. Współpraca z 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 2014 rok" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we 

Włocławku zostały zrealizowane. Uchwałą nr 388/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarząd 

Powiatu we Włocławku dokonał wyboru oferty w celu realizacji zadania publicznego             

z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponad 

gminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w okresie od 01.01.2014 

r. do 31.12.2018 r. złożonej przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - 

Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie,  w dniu 30 grudnia 2013 r. została 

podpisana umowa nr 91/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego w tym zakresie. 

Zgodnie z podpisanym aneksem Nr 3/2014 w dniu 4 grudnia 2014 r. Zgromadzenie Zakonne 

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska na realizację zadania 

publicznego otrzymało w 2014 r. dotację w wysokości 1.355.658 zł, w tym 14.275 zł z 

przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. 

 

3. Zadania, za realizacje których odpowiedzialny był Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy we Włocławku 



 

       1). Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych- 31 marca 

2014r. 

      2). Spotkanie z Członkami Zespołu Inicjatywno – Doradczego- 30 września 2014 r. 

 

           Realizując przypisane w programie współpracy zadania, Powiatowy Urząd Pracy we 

Włocławku organizował w/w spotkania konsultacyjne z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

Pierwsze wspólne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i członków Zespołu 

Inicjatywno – Doradczego odbyło się w dniu 31 marca 2014 r. w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy. 

Tematem spotkania było zapoznanie przedstawicieli zaproszonych organizacji z: 

• „Analizą sytuacji na rynku pracy w powiecie włocławskim w 2013 r”. 

• Informacją o środkach na aktywizację osób bezrobotnych w 2014 r. 

• Informacją o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                     

i instytucjach rynku pracy. 

W spotkaniu uczestniczyło sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Po wysłuchaniu przygotowanych 

informacji 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 

stowarzyszenie borykają się na co dzień. Pani B. Gudanowska Dyrektor Centrum Edukacji      

i Pracy Młodzieży OHP, korzystając z obecności przedstawicieli różnych organizacji, 

przedstawiła informację o realizowanych programach pn. „Gwarancje dla Młodzieży”              

i „Pomysł na siebie”. Mówiła o trudnościach w zdobywaniu beneficjentów programu               

i o korzyściach, które może przynieść. 

Dyrektor PUP dziękowała przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń  za dotychczasową 

współpracę i zachęcała do dalszych inicjatyw i aktywności w zakresie realizacji zadań 

publicznych. 

           Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 30 września 2014 r. i uczestniczyli w nim 

Członkowie Zespołu Inicjatywno – Doradczego. 

Tematyką spotkania było: 

• Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w okresie od 01. 01. 2014 r. do 31. 08. 2014 r., 

• Informacja o programach realizowanych przez PUP Włocławek, 



• Informacja o nowych instrumentach rynku pracy.   

W spotkaniu uczestniczyło trzech członków Zespołu Inicjatywno-Doradczego . 

           Uczestniczący w spotkaniu 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. 

Pani Łucja Andrzejczyk opowiedziała o realizowanym przez Oddział  PCK we Włocławku 

programie adresowanym do ludności romskiej. Następnie przedstawiona została informacja     

o nowych instrumentach rynku pracy: bonach stażowych, zatrudnieniowych, szkoleniowych     

i na zasiedlenie oraz grancie na telepracę, dofinansowaniu wynagrodzenia za zatrudnionego 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia i pożyczkach na  działalność gospodarczą lub 

utworzenie stanowiska pracy. Podczas spotkań, które odbywały się w PUP ponownie 

podkreślano, że przyczyniają się one do zdobywania informacji pomocnych w podejmowaniu 

kolejnych działań, zwiększają wzajemne zaufanie w relacjach samorząd – organizacje 

pozarządowe, wpływają na współpracę, pozwalają na wzajemne informowanie się                   

o planowanych kierunkach działań i służą wymianie poglądów. Podobnie jak w latach 

poprzednich, tak i w 2014 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 informacje 

na stronie internetowej Urzędu oraz udzielano informacji telefonicznych w siedzibie Urzędu   

o aktualnie oferowanych formach pomocy. 

 

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

Włocławku 

1. „Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji pozarządowych – o ile będzie taka potrzeba”– 2014 r. 
 

 projektu programu współpracy na 2015 rok (spotkanie w dniu 29 października 
2014 r. z zespołem doradczo – inicjatywnym utworzonym przy Starostwie 
Powiatowym we Włocławku). 

 
 

 

 

 

 



2. „Sporządzenie informacji z realizacji programu za 2013 r. wraz z roczną oceną jego 
wykonania” 

 
 Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd 

Powiatu do 30 kwietnia każdego roku przekazuje Radzie Powiatu informację 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 
naczelnika i pracowników wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
we Włocławku, przygotowano projekt informacji z realizacji programu współpracy na 2013 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 2014” – działania ciągłe.   
 
Wydatki dotyczyły: 
1). Dotacja dla stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Włocławek Powiat z siedzibą w Choceniu na realizację zadania w formie 
wsparcia:  
- Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – 1.500,00 zł, który odbył się    

24 maja 2014 r. zgodnie z umową nr 9/2014 z dnia 08.05.2014 r. 
 
2).  Dotacja dla Stowarzyszenia – Ziemia Izbicka na realizację zadania w formie wsparcia: 
- Wehikuł Czasu – 1.300,00 zł, który odbył się 7 września 2014 r. zgodnie z umową               
nr 12/2014 z dnia 25.08.2014 
 
3). Dotacja dla Stowarzyszenie Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej w Izbicy Kujawskiej- na realizację zadania w formie wsparcia „Mikrofon dla 
najmłodszych” Ogólnopolski XXX Festiwal Piosenki Dziecięcej – 1.500,00 zł., który odbył 
się w dniach od 12.12.2014 r. zgodnie z umową nr 17/2014  z dnia 05.11.2014 r. 
  
4). Dotacja dla Związku OSP RP we Włocławku na realizację zadania w formie wsparcia - 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- 1.200,00 zł, który odbył się 03.04.2014 r. zgodnie 
z umową nr 4/2014 z dnia 03.04.2014 r. 
 
5). Dotacja  dla Kujawsko- Pomorskiego Stowarzyszenia Kulturalnego na realizację zadania 
w formie wsparcia; Organizacja IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej- 
1.000,00 zł, który odbył się dnia 15.09.2014 zgodnie z zawarta umową nr 13/2014 z dnia 
03.09.2014 r.  
 
 

 

 

 



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 2014” – działania ciągłe.  Dotacje 
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom w formie wsparcia i powierzenia 
     
 
Wydatki dotyczyły: 
 
Dotacje dla stowarzyszeń na zadania określone umowami: 
1. Imprezy zlecane Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu  – 12.500,00 zł 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Finały Powiatowe; (Umowa nr 1/2014          
o powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 29.04.2014 r. na 
kwotę 3.964,00 zł);        

 „Gimnazjada” – Finały Powiatowe (Umowa nr 2/2014 o powierzenie realizacji 
zadania publicznego zawarta w dniu 29.04.2014 r. na kwotę 3.974,00 zł);        

 „Licealiada” – Finały Powiatowe (Umowa nr 3/2014 o powierzenie realizacji 
zadania publicznego zawarta w dniu 29.04.2014 r. na kwotę 2.342,00 zł);        

 -  Podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2013/2014 w 
ramach Igrzysk młodzieży szkolnej,  „Gimnazjady” i „Licealiady” (Umowa nr 
16/2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 17.09.    
2014 r. na kwotę 2.220,00 zł);    

     
2. Imprezy zlecane Towarzystwu Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń – 800,00 zł 

 VI Powiatowo – Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego Choceń 2014 (Umowa           
nr 6/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 07.04.2014 r);  

 
3. Imprezy zlecane Klubowi Karate Tradycyjnego” w Brześciu Kujawskim –800,00 zł 

 Kujawska Liga Karate Tradycyjnego 2014- Turniej w Brześciu Kujawskim         
(Umowa nr 5/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 
04.04.2014 r.);        

  
4. Imprezy zlecane Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cyprianka” – 1.000,00 zł 

 XV Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie”(Umowa nr 
11/2014  o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 12.05.2014 r.);  

     
5. Imprezy zlecone Aeroklubowi Włocławskiemu – 1.500,00 zł 

 Mistrzostwa Modeli Samolotów Latających na Uwięzi F2A, F2B, F2C, F2D           
( Umowa nr 10/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 
12.05.2014 r. );   

     
6. Imprezy zlecone UKS „START” w Smólniku–1.500, 00 zł 

 XIV Regionalne Wiosenne Biegi Przełajowe – Smólnik 2014( Umowa nr 07/2014 
o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w 22.04.2014 r.);     

   
7. Imprezy zlecone ZHP Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej  Komendy Hufca Włocławek           
Powiat  -1.654,00 zł 

 Powiatowe Biegi na Orientację (Umowa nr 14/2014 o wsparcie realizacji zadania 
publicznego zawarta w dniu 02.10.2014 r.);    
    



8. Imprezy zlecone UKS „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim   -1.500,00  zł 
 VIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko- Pomorskiego Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Tenisie Stołowym (Umowa nr 15/2014 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego zawarta w dniu 17.09.2014r.). 
     

9. Imprezy zlecone UKS „OLIMP” w Choceniu- 900,00 zł 
 I Powiatowy Samorządowo- Oświatowy Turniej Miast i Gmin w Piłce Ręcznej 

(Umowa nr 8/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 
08.04.2014r.). 

 

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 2014” – 
działania ciągłe. 
 

TURYSTYKA 
 
W okresie sprawozdawczym realizowano jedno  zadanie z zakresu upowszechniania turystyki 
tj. 

1. Zadanie własne – organizacja XII  Powiatowego Rajdu Rowerowego pn.  „ Rowerem 
do Europy” pod patronatem Starosty Włocławskiego i Przewodniczącego Rady 
Powiatu we Włocławku  dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz 
wychowanków i podopiecznych Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim 
i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu oraz Gimnazjów 
ze szkół z gm.  Grabkowa gm. Kowal i Chocenia  który odbył się 18 września 2014 r. 
w Gołaszewie 
 Główny organizator : Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współpracy 
z Zespołem Szkól CKR w Starym Brześciu. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem w 
wys.  5.196,95 zł. 

 
PROMOCJA POWIATU ZA 2014 R. 
 

 
1. II Powiatowe Obchody Święta Konstytucji 3 maja, które odbyły się 04.05.2014 

w Boniewie – przygotowanie i zapewnienie oprawy słowno-muzycznej obchodów 
święta konstytucji 3 maja dedykowanych społeczności Powiatu Włocławskiego oraz 
mieszkańcom gminy Boniewo biorącym udział w uczczeniu święta konstytucji 3 maja – 
8.000,00 zł 

2. Zakupiono komplet strojów piłkarskich - 18 kompletów + 2 komplety strojów 
bramkarskich z przeznaczeniem na upominek Starosty Włocławskiego dla najmłodszych 
adeptów klubu Orlików GKS Łokietek Brześć Kujawski, które zostały wręczone w dniu 
31 maja br podczas pierwszej spartakiady  dzieci i młodzieży i I Memoriału im. 
Czesława Wasilewskiego w kat. OPEN, który odbył się w Brześciu Kujawskim pod 
patronatem Starosty Włocławskiego.  – 1.980,00 zł 

3. XLVII Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich 
w Klasie Powszechnej 12-13 lipiec – zakupiono okolicznościowy puchar z grawerem – 
122,50 zł. 

4. Mistrzostwa Świata Modeli na Uwięzi dla Seniorów i Juniorów w kl. F2 A, F2B, F2C 
iF2D, które odbyły się 7-16.08.2014 na Lotnisku w Kruszynie – zakupiono trzy puchary 
Starosty  z nadrukiem za zajęcie I, II i III miejsca w kat. Junior F2B – 440,00 zł. 



5. II Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się   9 listopada 
w Lubrańcu oraz 11 listopada 2014r. w Izbicy i Chełmicy 3 x 10.000= 30.000,00 zł. 

6. V Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się 14.06.2014 w Baruchowie – 
zakupiono na nagrody Starosty Włocławskiego piłki do gry siatkowej 10 szt. + siatka na 
piłki dla zwycięskiej drużyny młodzieżowej- męskiej. Na ten cel wydatkowano kwotę w 
wys. 460,00 zł. 

7. V Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze 14.06.2014 w Baruchowie. Ufundowano 
nagrody rzeczowe Starosty Włocławskiego – maskotki – pies ratownik duży dla 
najlepszej drużyny żeńskiej OSP w ogólnej klasyfikacji zawodów. 10 sz.t maskotek – 
pies ratownik duży – 740,00 zł 

8. Z okazji obchodów 105-lecia istnienia OSP w Izbicy Kujawskiej 21.06.2014 – 
zakupiono mundur – ubranie koszarowe na upominek Starosty Włocławskiego dla 
jednostki OSP. Przekazano w torbie reklamowej z logo powiatu – 398,61 zł 

9. Uroczyste poświęcenie samochodu marki Rernault Trafic przystosowanego do potrzeb 
ochotniczej straży pożarnej w Skaszynie gm. Izbica Kujawska 28.06.2014 – zakupiono 
upominek Starosty Włocławskiego dla jednostki OSP – 2 szt. prądownicy wodnej 
zamykanej 52 – 455,54 zł 

10. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej KUJAWY CUP 2014, który odbył się pod 
patronatem Starosty Włocławskiego w dniach 19-21 czerwca 2014 r.  we Włocławku 
i na terenie powiatu włocławskiego zakupiono puchar i medale dla zwycięskiej drużyny 
w turnieju – 500,00 zł. 

11. Z okazji obchodów 25-lecia Koła Łowieckiego SARNA w Kłóbce  gm. Lubień 
Kujawski 27.07.2014 r. zakupiono okolicznościowy upominek Starosty Włocławskiego -
metaloplastykę symbolizującą łowiectwo – 270,00 zł. 

12. VI Wojewódzkie Spotkanie Seniorów Pożarnictwa -  23.08.2014 r. Lubraniec zakupiono 
100 szt. koszulek dla wszystkich uczestników spotkania – 999,99 zł. 

13. Wizyta delegacji z Ukrainy, która była gościem Starosty Włocławskiego 26.08.2014 r. – 
zakupiono niezbędne produkty żywnościowe celem przygotowania obiadu – 92,05 zł. 

14. Z okazji obchodów 50-lecia OSP Strzały gm. Kowal – zakupiono ubranie koszarowe na 
upominek Starosty Włocławskiego 31.08.2014 r. - 398,61 zł.  

15. Z okazji obchodów 60-lecia OSP Naczachowo gm. Izbica Kujawska – zakupiono 
ubranie koszarowe na upominek Starosty Włocławskiego 6..09.2014 r. - 398,61 zł.  

16. Hufcowe Święto Pieczonego Ziemniaka 11.10.2014 r. w Warząchewce gm. Włocławek - 
dla 11 drużyn zakupiono torby i latarki – 1.950,00 zł. 

17. Z okazji obchodów 85-lecia OSP w Smólniku gm.Włocławek – zakupiono 2 kompl. 
Mundurów galowych na upominek Starosty Włocławskiego 11.10.2014 r. – 956,67 zł.  

18. Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami konnymi 11.11.2014 r. w Dąbiu Kujawskim 
gm. Lubraniec zakupiono elementy uprzęży konnej na nagrodę Starosty za zajęcie 
I miejsca w powożeniu zaprzęgami – 500,00 zł. 

19. XXXII Wystawa  Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, która odbyła się 30.11. 2014 r. 
we Włocławku – zakupiono plecaki na nagrody Starosty Włocławskiego dla najlepszych 
hodowców w poszczególnych kategoriach wydatkując na ten cel kwotę ogółem w wys. 
224,00 zł. 

 

 

 

 

 



6. „Wypracowanie powiatowego kalendarza imprez” – I-II kwartał 2014r. 
 

Powiatowy kalendarz imprez na 2014 r. został wypracowany na podstawie uchwał 
Zarządu Powiatu o wyborze oferty na realizację zadań publicznych o charakterze 
ponadgminnym w roku 2014 oraz na podstawie zaplanowanych w budżecie powiatu na 2014 
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 2014 r. 
Kalendarz był aktualizowany na bieżąco - w zależności od potrzeb w ciągu całego 2014 
roku.  

 
7. „Opracowanie projektu i przyjęcie programu  na 2015 rok – do 30 listopada 2014 r. 

 
 Za realizację tego zadania odpowiedzialny był - w zakresie przygotowania projektu - 
Starosta Włocławski, w zakresie określenia sposobu konsultacji - Zarząd Powiatu, w 
zakresie przyjęcia programu – Rada Powiatu   

 
Starosta Włocławski przy współudziale dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu 

(Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych) a także naczelnika i pracowników 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz  naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i 
Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego we Włocławku, przygotował projekt 
programu współpracy na 2015 r.  

Projekt programu został wstępnie przyjęty przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 
08.10.2014 r., a następnie skierowany do konsultacji z zespołem doradczo – inicjatywnym 
organizacji pozarządowych powiatu włocławskiego. Po konsultacji z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, która odbyła się w dniu 29.10.2014 r., projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i przedstawiony Radzie Powiatu. Na sesji w 
dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Powiatu we Włocławku uchwałą nr III/37/15 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 2015”. 
 

W trakcie całego 2014 roku, nie ograniczając się tylko do zadań określonych w 
programie współpracy, była prowadzona współpraca pomiędzy Starostą Włocławskim a 
organizacjami pozarządowymi. Na bieżąco organizacje, w zależności od zakresu działań 
określonych w statucie, były informowane o różnego rodzaju szkoleniach, konkursach 
organizowanych przez inne podmioty. Udzielane były odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania 
w sprawach organizacji i nadzoru, kierowane od członków organizacji, jak również w innym 
zakresie, kierowane od osób zainteresowanych np. działalnością konkretnej organizacji. 

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 i in. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


