
UCHWAŁA NR 196/110/2017
ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 r. zadań publicznych Powiatu 
Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

Na podstawie art. 15 ust.  2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr 183/106/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 
31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań 
publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, Zarząd Powiatu w Brodnicy uchwala, 
co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru ofert wraz z przyznaną kwotą dofinansowania z zakresu upowszechniania i rozwoju 
kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

1) Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Brodnica, ul. Tylna 2, 87-300 
Brodnica - zadanie pn. „VI Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej" - kwota dofinansowania - 
2.000 zł.

2) Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Brodnica, ul. Tylna 2, 87-300 
Brodnica - zadanie pn. „Cykl spotkań historycznych" - kwota dofinansowania - 1.810 zł.

3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica - zadanie pn. „Brodniczan 
portret prowincjonalny" - kwota dofinansowania - 1.500 zł.

4) Stowarzyszenie „Na Wiejskiej” przy Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy, ul. Wiejska 6, 87-300 Brodnica - zadanie 
pn. „VIII Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna, VIII Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” - kwota 
dofinansowania - 3.000 zł.

5) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo  i Okolic, Pokrzydowo 32, 87-312 Pokrzydowo - zadanie pn. 
„Zabytki i krajobrazy pędzlem malowane" - kwota dofinansowania - 1.490 zł.

6) Bractwo Rycerskie Zamku Brodnickiego, Foluszek 1, 87-327 Bobrowo - zadanie pn. "Brodnica – powiat 
historią malowany" - kwota dofinansowania - 2.000 zł.

7) Pani Marzena Luda, Zaborowo 69, 87-320 Górzno- zadanie pn. "Plener Rzemiosł Dawnych„ - kwota 
dofinansowania - 3.000 zł.

8) Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją”, Zbiczno 169, 87-305 Zbiczno - zadanie pn. "VI rok z kulturą na 
TY – młodzi w piosence ludowej i o miłości" - kwota dofinansowania - 2.200 zł.

§ 2. Dokonuje się wyboru ofert wraz z kwotą dofinansowania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu:

1) Klub Bokserski GLADIATOR, ul. 700-lecia 2/16, 87-300 Brodnica - zadanie pn. „Organizacja szkoleń 
sportowych dla dzieci i młodzieży" - kwota dofinansowania - 2.000 zł.

2) Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica, ul. Tylna 2, 87-300 
Brodnica - zadanie pn. "II Brodnicki Bieg na Orientację" - kwota dofinansowania - 1.500 zł.

3) Automobilklub Toruński, ul. Ducha Św. 5, 87-100 Toruń - zadanie pn. "XXI Rajd Brodnicki" - kwota 
dofinansowania - 1.500 zł.

4) Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława B.M. w Strzygach, 87-340 Osiek - zadanie pn. „Ruch jest życiem – 
życie jest ruchem” – zajęcia rekreacyjno sportowe - kwota dofinansownia -1.000 zł.

5) Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni, 87-335 Świedziebnia - zadanie pn. „Organizacja szkoleń sportowych 
dla dzieci i młodzieży " - kwota dofinansownia - 5.000 zł.



6) Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica - zadanie pn. 
"Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym" - kwota dofinansowania - 2.500 zł.

7) Liga Obrony Kraju Organizacja Powiatowa w Brodnicy, ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica - zadanie pn. 
"Organizacja turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych" - kwota dofinansownia - 4.500 zł.

8) Uczniowski Klub Sportowy „GOL” Brodnica, ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica - zadanie pn. "Organizacja 
szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży" - kwota dofinansownia - 5.000 zł.

9) Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” w Jabłnowie Pomorskim, ul. Urzędowa 3, 87-330 Jabłonowo Pomorskie - 
zadanie pn. „Przez sport po zdrowie i rozwój fizyczny z Naprzodem" - kwota dofinansownia - 5.000 zł.

10) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych „ZaWKa” w Brodnicy, Chojno 25, 87-326 Nieżywieć 
- zadanie pn. "Organizacja imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu, w tym osób 
niepełnosprawnych popularyzujących rozwój masowej kultury fizycznej" - kwota dofinansowania - 2.400 zł.

11) Brodnicki Klub Sportowy „SPARTA”, ul. Królowej Jadwigi 5, 87-300 Brodnica - zadanie pn. "Organizacja 
szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży" - kwota dofinansowania - 12.000 zł.

12) Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy, 87-300 Brodnica - zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych 
o charakterze powiatowym w zakresie różnych dyscyplin sportu i grup wiekowych" - kwota dofinansowania - 
2.500 zł.

13) Międzyszkolny Klub Sportowy w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica - zadanie pn. 
"Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży" - kwota dofinansowania - 5.000 zł.

14) Bractwo Rycerskie Zamku Brodnickiego, Foluszek 1, 87-327 Bobrowo - zadanie pn. "Sportowo przez historię 
– sporty i sztuki walki wczoraj i dziś„ - kwota dofinansowania - 2.000 zł.

15) Stowarzyszenie „Zgodnie z natura i tradycją”, 87-305 Zbiczno 169 - zadanie pn."Żyj zdrowo na sportowo – V 
rok„ - kwota dofinansowania - 1.100 zł.

16) Stowarzyszenie „Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Rynek 9, 87-330 Jabłonowo 
Pomorskie - zadanie pn. " Mistrzostwa Europy FMA – 25 lat Jabłonowskiej Szkoły Walki” - kwota 
dofinansowania - 4.000 zł.

§ 3. Odrzuca się oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych:

1) Fundacja „Poniatówka Polska”, ul. Władysława Łokietka 20, 86-010 Koronowo- zadanie pn. "Poniatówki – 
przywracanie utraconego dziedzictwa".

2) Fundacja Piękniejszego Świata, Skłudzewo 10, 87-133 Rzęczkowo - zadanie pn. „Warsztaty plastyczne dla 
Powiatu Brodnickiego".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu Powiatu:

Piotr Boiński

Mariusz Klonowski

Anna Małkiewicz

Maciej Rżeński

Franciszek Zgliński





UZASADNIENIE

1.  Potrzeba podjęcia uchwały:

W związku z przekazaniem propozycji podziału środków przez Przewodniczącego Komisji
Konkursowej powołanej uchwałą Nr 192 / 108 / 2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie wykonania
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ochrony i promocji
zdrowia, w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z uchwałą Nr 183/106/2017 Zarządu Powiatu w
Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w
2017 roku zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji
zdrowia, przedkłada się stosowną uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu wraz z przyznanym
dofinansowaniem.

2.  Oczekiwane skutki społeczne:

Podjęcie uchwały pozwoli przekazać dofinansowanie organizacjom pozarządowym na realizację
zadań powiatu brodnickiego przez trzeci sektor.

3.  Skutki finansowe i żródła ich pokrycia:

Na dofinansowanie zadań zabezpieczono środki w budżecie powiatu na 2017 rok.




