
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2015  

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  W 2015r 

ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  

1) upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; ochrony 

i promocji zdrowia,  

2) pomocy społecznej. 

 2. Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert.  

1) z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 

udział w otwartym konkursie ofert brało 5 organizacji pozarządowych,  

2) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

- udział w otwartym konkursie ofert brało 5 organizacji pozarządowych,  

3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia - udział w otwartym konkursie ofert brała 

1 organizacja pozarządowa,  

4) z zakresu pomocy społecznej - udział w otwartym konkursie ofert brała 1 organizacja 

pozarządowa, 

 3. Liczba złożonych ofert.  

1. W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 15 ofert, 

w tym:  

1) z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 

złożono 5 ofert,  

2) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

- złożono 6 ofert,  

3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia - złożono 1 ofertę,  

4) z zakresu pomocy społecznej - złożono 3 oferty. 

 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań w 2015r.  

1. Z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom pozarządowym:  

1)  Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „FATIMA” na zadanie pn.: "IV  

Ogólnopolski Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych  „Darz Bór 2015 „ w wysokości 2 

000,00 zł.  

2) Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie na zadanie pn.: „IV rok z 

kulturą na TY” w wysokości 1 000,00 zł. 

3) Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica im. 

Ziemi Michałowskiej na zadanie pn.: „IV Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i 

Turystycznej w ramach 95-lecia Komendy Hufca ZHP Brodnica” w wysokości 

3 000,00zł. 



2. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych przeznaczono środki finansowe następującym organizacjom pozarządowym:  

1) Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy, Oddział Rejonowy  PCK 

w Brodnicy na zadanie pn.: "Ruch to zdrowie„ w wysokości 1 400,00 zł.   

2) Liga Obrony Kraju  Organizacja Powiatowa w Brodnicy na zadanie pn.: „Organizacja 

turniejów i zawodów sportowo-rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych”  w wysokości 2 100,00 zł. 

3) Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Regionalnego „Kuźnia” w Płowężu na zadanie pn.: 

„VIII Jesienny Bieg na Jedną Milę” w wysokości 2 000,00 zł.  

4) Stowarzyszenie  „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie na zadanie pn.:”VII spływ 

kajakowy po pojezierzu brodnickim” ” w wysokości 500,00 zł. 

3. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczono środki finansowe następującej  

organizacji pozarządowej:  

1) Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy, Oddział Rejonowy  PCK 

w Brodnicy  na zadanie pn.: „ Zdrowe społęczeństwo” w wysokości 1 498,50 zł.  

4. Z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki finansowe następującym 

organizacjom pozarządowym:  

1) Brodnickie Centrum „Caritas" na realizację  prowadzenia na terenie Powiatu 

Brodnickiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w wysokości 486 074,00 zł.  

2) Brodnickie Centrum "Caritas„ na realizację  na terenie Powiatu Brodnickiego świetlicy 

środowiskowej o zasięgu ponadgminnym w Brodnicy w wysokości 20 000,00 zł.  

3) Brodnickie Centrum "Caritas" na realizację  na terenie Powiatu Brodnickiego świetlicy 

środowiskowej o zasięgu ponadgminnym w miejscowości Cielęta w wysokości 8 000,00 

zł. 

5. Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacji programu współpracy 

Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności 

pożytku publicznego na rok 2015 – wpłynęła 1 opinia  od organizacji pozarządowych, która 

została uwzględniona w programie. 

6. Niefinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były w 

następujących formach: 

- obejmowanie patronatem Starosty Brodnickiego imprez, wydarzeń itp. 

- wystawianie rekomendacji przez Starostę Brodnickiego, 

- pomoc organizacjom pozarządowym w sprawach formalno- prawnych dot. zmian 

organizacyjnych oraz na etapie zakładania stowarzyszenia, 

- zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego informacji o działaniach, 

wydarzeniach itp. realizowane przez organizacje pozarządowe, 

- zapraszanie organizacji pozarządowych do konsultowania programów, strategii, 



- zapraszanie przedstawicieli i udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w 

tworzonych zespołach, komisjach, 

- zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w imprezach 

powiatowych, 

 

 

 

 


