Załącznik nr 1
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010

Uchwałą Nr XXXII/145/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2010r. został przyjęty
Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2010.
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie
z ustawą z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, opublikowanej 25 lutego 2010r., która weszła w życie 12 marca 2010r. nastąpiła
koniecznośd zmiany przyjętego Programu współpracy na rok 2010 z uwagi na fakt, iż wcześniej
przyjęty program nie spełniał przesłanek określonych w art. 5a ust. 4 nowej ustawy i nie zawierał
wszystkich elementów określonych w w/w ustawie. Nowy Program współpracy na rok 2010 został
przyjęty Uchwałą Nr XXXV/165/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 maja 2010r.
Realizacja Programu współpracy obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia
2010r.
Zgodnie z przyjętymi Programami współpracy na rok 2010 celem głównym było jest kształtowanie
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między
Powiatem i organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe dotyczyły:
1) umacniania lokalnych działao, stwarzania warunków dla powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
2) zwiększania wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie;
3) poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadao publicznych;
5) udziału zainteresowanych podmiotów w tworzeniu Programu współpracy;
6) wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych;
7) otwarcia na innowacyjnośd, konkurencyjnośd poprzez umożliwianie organizacjom pozarządowym
indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadao publicznych
i winne byd realizowane poprzez:
1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji przy wykorzystaniu zasady dialogu społecznoobywatelskiego;
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;

4) zlecanie realizacji zadao publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie
wykonywanie zadao publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
wspieranie wykonywania zadao publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie;
5) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
Program współpracy realizowany był przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie – która wytyczała kierunki
polityki społecznej Powiatu oraz określała wysokośd środków finansowych przeznaczonych na
zlecanie realizacji zadao publicznych; Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie – który ogłaszał konkursy na
realizację zadao publicznych, zgodnie z art. 13 ustawy; organizacje pozarządowe prowadzące
działalnośd pożytku publicznego i działające w sferze zadao publicznych, mające swoją siedzibę na
terenie Powiatu, prowadzące swoją działalnośd na rzecz mieszkaoców Powiatu lub mające swoją
siedzibę poza Powiatem Wąbrzeskim, a zrzeszające mieszkaoców Powiatu i działające na ich rzecz
oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz jednostki organizacyjne
Powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich
kompetencji określonych regulaminowo.
Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi były zadania określone w ustawie,
w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
ochrony i promocji zdrowia;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeostwa publicznego;
obronności paostwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działao wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniani i ochrony praw
dziecka;
30) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
31) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1 – 32
jednakże zadania publiczne ze sfery pożytku publicznego realizowane na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego w roku 2010 dotyczyły:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) wypoczynku dzieci i młodzieży;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) turystyki i krajoznawstwa;
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego odbywała się w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
realizacji zadao publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziadzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadao publicznych
z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zlecanie zadao odbywało się w dwóch formach:
1) powierzania wykonywania zadao publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
2) wspierania wykonywania zadao publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
Finansowanie zadao publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywało się
w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 10 do
Uchwały nr XXXI/138/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. zmienionej Uchwałą nr
XXXIII/147/2010 z dnia 30 marca 2010r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie i Uchwałą nr XXXIV/158/2010
z dnia 28 kwietnia 2010r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Załącznikiem do Uchwały Nr
XXXIV/156/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zadao,
na które przeznacza się środki Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2010.
Monitorowaniem realizacji Programu współpracy zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wąbrzeźnie na podstawie wskaźników:
1) liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na
rzecz społeczności lokalnych;
2) wysokości udzielonych dotacji na realizację zadao;
3) wysokośd środków własnych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe na realizację
zadao publicznych dofinansowywanych przez powiat.
Celem zebrania informacji na temat realizacji Programu współpracy w roku 2010 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wystąpiło do 41 organizacji pozarządowych działających na terenie
Powiatu z prośbą o wypełnienie przygotowanej tabeli Oceny realizacji Programu współpracy. 14
organizacji odpowiedziało z czego 9 organizacji zrealizowało 24 zadao publicznych, w których
uczestniczyło 5.269 osób z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. Całkowity koszt realizowanych zadao
wyniósł 294.667,22 zł. Organizacje pozarządowe pozyskały 235.451,52 zł środków zewnętrznych na
zrealizowanie swoich zadao. Szczegółową informację zawiera Załącznik nr 1. do sprawozdania.
Tryb tworzenia Programu współpracy przebiega następująco:
- wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu współpracy organizacje pozarządowe mogą
zgłaszad Radzie, Zarządowi lub Staroście Wąbrzeskiemu, które będą wykorzystywane do
usprawnienia bieżącej współpracy oraz uwzględnianie przy opracowywaniu programu współpracy na
kolejny rok,
- przed wniesieniem pod obrady Rady Programu współpracy, Zarząd Powiatu określi w drodze
uchwały formę konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą
przybrad formę:
1) ankiet skierowanych do mieszkaoców powiatu, grup społeczno-zawodowych lub organizacji
pozarządowych;
2) bezpośrednich spotkao z mieszkaocami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych lub
organizacji pozarządowych;

3) zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych mieszkaoców, grup społecznozawodowych lub organizacji pozarządowych
- przed przyjęciem Programu współpracy Zarząd przedstawi Radzie wyniki konsultacji, a następnie
Rada uchwala Program współpracy w drodze uchwały.
Celem prawidłowego opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ustalony został tryb
powoływania i zasady działania komisji konkursowych, które są organem opiniodawczo - doradczym
dla Zarządu w zakresie wydawania opinii na temat ofert złożonych przez podmioty uprawnione.
Komisję konkursową powołuje Zarząd w drodze uchwały określając jej skład osobowy, zgodnie
z przepisami ustawy, a zasady jej działania stanowi Załącznik do Programu współpracy na rok 2010.
Dane dotyczące realizowanego celu głównego i celów szczegółowych stanowi Załącznik
nr 2 dotycząca monitorowania Programu współpracy.

Ocena realizacji Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 – Załącznik nr 1

Nazwa zadania

Grupa docelowa

Liczba
osób
biorących
udział w
zadaniu

Całkowity
koszt
zadania

Środki zewnętrzne
Kwota
Instytucja
środków
udzielająca
wsparcia

Nasz Mały Świat

Dzieci i młodzież
niepełnosprawna

30

90516,34

89889,22

Prowadzenie poradnictwa
psychologicznego, społeczno
– prawnego oraz udzielanie
informacji na temat
przysługujących uprawnieo,
dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy
technicznej dla osób
niepełnosprawnych
Prowadzenie Wypożyczalni
Sprzętu Rehabilitacyjnego

Osoby
niepełnosprawne
ich rodziny i
opiekunowie

411

29945,76

29833,78

Osoby czasowo
potrzebujące
sprzętu
rehabilitacyjnego
Uczestnicy WTZ,
ZAZ, DPS

398

30762,54

72

7466,56

Rywalizacja i Integracja –
imprezy sportoworekreacyjne dla osób

Środki własne
Kwota
Finansowanie
środków
udziału własnego,
udziału z innych
źródeł (jakich),
zasoby rzeczowe,
lokalowe, osobowe

PFRON
Powiat i Gminy
Powiatu
Wąbrzeskiego
Środki PFRON
przekazane
przez Powiat
Wąbrzeski,
Urząd Miasta
Wąbrzeźno

627,12

Własne środki

111,98

Własne środki

25762,00

Powiat i Gminy
Powiatu
Wąbrzeskiego

5000,54

Własne środki

5845,37

Środki PFRON
przekazane
przez Urząd

1621,19

Własne środki,
wolontariat,

niepełnosprawnych
Zimowo wiosenne spotkania
z kulturą i sztuką

Uczestnicy WTZ

Pomoc Społeczna w tym
rodzicom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej,
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
Prowadzenie Świetlicy
wiejskiej dla mieszkaoców
Gminy Płużnica

10012,54

8711,15

Rodziny osób
58
niepełnosprawnych,
osoby pracujące z
osobami
niepełnosprawnymi

3001,50

3000,00

Mieszkaocy Gminy
363
Płużnica,
organizacje
pozarządowe, firmy
zewnętrzne, rolnicy,
Mieszkaocy
80
Błędowa

8000,00

Młodzież + osoby
starsze

Zadanie publiczne - projekt
,, Aktywni na start”

Dotacje z Gminnej Komisji
Alkoholowej

Organizacja zajęd
integracyjnych dla
mieszkaoców Gminy
Płużnica w szczególności
kobiet, dzieci i młodzież”
Mieszkam tuż obokpomagam

15

Marszałkowski
w Toruniu
Fundacja PZU

1301,39

Własne środki

Urząd Miasta
Wąbrzeźno

1,50

Własne środki

8000,00

Gmina Płużnica

0,00

0,00

1700,80

1500,00

Urząd Gminy
Płużnica

200,80

Wkład własny
finansowy
Stowarzyszenia

45

4004,80

3000,00

1004,80

Dzieci i młodzież

85

4250,00

2000,00

Fundacja
Wspomagania
Wsi Warszawa
Gmina Miejska
Wąbrzeźno

Dzieci i młodzież

36

3800,00

2800,00

Gmina
Wąbrzeźno

1000,00

Wkład własny
finansowy i rzeczowy
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie
Inicjatywa - zasoby
osobowe,
PCE – zasoby rzeczowe,
Sponsorzy – zakład
,,Katarzynki”
Stowarzyszenie
Inicjatywa - zasoby
osobowe,

2250,00

Dotacja z WFOŚ na konkursy
ekologiczne

Dzieci i młodzież

210

2800,00

2000,00

WFOŚ

800,00

Rajd Rowerowy
1 – go Maja
Wyjazd do Teatru
Miejskiego w Grudziądzu

Dorośli, dzieci i
młodzież
Emeryci, renciści,
inwalidzi –
mieszkaocy
Wąbrzeźna
Emeryci, renciści,
inwalidzi –
mieszkaocy
Wąbrzeźna
Emeryci, renciści,
inwalidzi –
mieszkaocy
Wąbrzeźna
Osoby
niepełnosprawne

66

1000,00

1000,00

0,00

74

4879,00

0

Urząd Miasta
Wąbrzeźno
-

Stowarzyszenie
Inicjatywa - zasoby
osobowe,
ZSZ – zasoby lokalowe
-

4879,00

wpłaty uczestników

160

4100,00

3200,00

Urząd Miasta
Wąbrzeźno

900,00

Wkład własny Związku

249

26300,09

6000,00

Starostwo
Powiatowe
(PCPR)

20300,09

wpłaty uczestników

40

5110,00

3030,00

2080,00

Środki własne
Stowarzyszenia

Osoby
niepełnosprawne
oraz ich
opiekunowie,
członkowie rodzin
Seniorzy
niepełnosprawni

52

11219,18

3000,00

Starostwo
Powiatowe
(PCPR)
Urząd Miasta
Wąbrzeźno

8219,18

Wpłaty uczestników

30

11002,12

4900,00

6102,12

Wpłaty uczestników

Seniorzy z terenu
Gminy Płużnica

60

1751,59

1500,00

Starostwo
Powiatowe
(PCPR)
Gmina Płużnica

251,59

Wpłaty uczestników

Światowy Dzieo Inwalidy

Wycieczki do Ciechocinka,
Inowrocławia, Lichenia,
Trójmiasta, Zalesia
k/Olsztyna
Wycieczka – rejs po Kanale
Ostródzko-Elbląskim
Promocja zachowao
prozdrowotnych – wyjazd
nad morze

Szlakiem Panoramy
Racławickiej
Wspieranie działao
edukacyjnych i
integracyjnych na rzecz

integracji seniorów z terenu
Gminy Płużnica
Integracja przez działanie
Gminno-Parafialne Dożynki
– Ryosk 2010
Impreza integracyjnoturystyczna (Niepokalanów,
Ciechocinek)

Piknik w Gospodarstwie
Agroturystycznym

Mieszkaocy Gminy
Wąbrzeźno
Mieszkaocy Gminy
Wąbrzeźno
Członkowie Koła
PZN

1400

20580,00

20580,00

0,00

-

500,00
1338,00

Wkład własny
Stowarzyszenia
Wpłaty uczestników

0,00

Gmina
Wąbrzeźno
Gmina
Wąbrzeźno
Urząd Miasta
Wąbrzeźno –
1400,00,
Starostwo
Powiatowe
(PCPR) –
1500,00
-

1200

7500,00

7000,00

95

4238,00

2900,00

Członkowie Koła
PZN
Razem

40

726,40

726,40

Środki PZN z 1%

5.269

294667,22

235451,52

-

59215,70

-

Monitorowanie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 – tabela danych - Załącznik nr 2
Cel główny

Cele szczegółowe

Kształtowanie
1. Umacnianie
demokratycznego
lokalnych działao,
ładu społecznego
stwarzanie
w środowisku
warunków dla
lokalnym poprzez
powstawania
budowanie
inicjatyw i struktur
partnerstwa
funkcjonujących na
między Powiatem
rzecz społeczności
i organizacjami
lokalnych
pozarządowymi

Zadania

Główne efekty, rezultaty

Równy dostęp do
informacji oraz
wzajemne
informowanie się o
planowanych
kierunkach działalności
i współdziałania w celu
zharmonizowania tych
kierunków

1. Udział przedstawicieli
organizacji
pozarządowych w
szkoleniach
organizowanych przez
PCPR
2. Opiniowanie wniosków o
granty i dotacje
3. Informowanie o źródłach
finansowania
4. Prowadzenie wspólnych
przedsięwzięd
5. Udostępnianie sal w
siedzibie Starostwa
Powiatowego na
spotkania otwarte
organizacji
pozarządowych - 4
6. Umożliwienie
organizacjom korzystania
z lokali na działalnośd, na
preferencyjnych zasadach
– Polski Związek
Niewidomych Okręg

Poniesione
Przyczyny
środki
odchyleo
finansowe,
źródła
finansowania
Trudno określid Nie dotyczy
– koszty obsługi
administracyjnej

Propozycje
działao
naprawczych

Nie dotyczy

2. Zwiększanie
wpływu sektora
obywatelskiego na
kreowanie polityki
społecznej w
Powiecie; udział
zainteresowanych
podmiotów w

Konsultowanie z
organizacjami
pozarządowymi
projektów aktów
normatywnych w
dziedzinach
dotyczących
działalności statutowej

Kujawsko-Pomorski Koło
w Wąbrzeźnie, Polski
Związek Emerytów
i Rencistów Oddział
Rejonowy w Wąbrzeźnie,
Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów
Politycznych Zarząd Koła
w Wąbrzeźnie, Związek
Inwalidów Wojennych RP
Zarząd Oddziału w
Wąbrzeźnie
7. Promowanie działalności
organizacji –
informowanie w prasie
lokalnej o współpracy w
ramach realizowanych
zadao z zakresu pomocy
społecznej, rehabilitacji
społecznej, publikowanie
informacji na stronach
internetowych Starostwa
Powiatowego i PCPR o
wspólnych
przedsięwzięciach
1. Konsultacja Programu
współpracy na rok 2010 –
spotkanie w dniu 25
stycznia 2010r. z 20
przedstawicielami 15 z 40
zaproszonych organizacji
pozarządowych;
przeprowadzenie

Trudno określid Nie dotyczy
– koszty obsługi
administracyjnej

Nie dotyczy

tworzeniu
Programu
współpracy

tych organizacji przy
wykorzystaniu zasady
dialogu społecznoobywatelskiego

konsultacji społecznych
na temat projektu
Programu współpracy na
rok 2010 w formie
zbierania pisemnych
opinii lub uwag drogą
mailową, pocztową lub
osobiście składanych
zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr
159/161/2010 Zarządu
Powiatu w Wąbrzeźnie z
dnia 13 maja 2010r. w
sprawie przeprowadzenia
konsultacji z
mieszkaocami Powiatu
Wąbrzeskiego;
przeprowadzenie
konsultacji społecznych w
formie zorganizowania
spotkania z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych celem
zebrania opinii i uwag na
temat projektu Programu
współpracy na rok 2011
zgodnie z Uchwałą Nr
177/178/2010 Zarządu
Powiatu w Wąbrzeźnie z
dnia 14 października
2010r. w sprawie
przeprowadzenia

3. Poprawa jakości
życia; wzmocnienie
potencjału
organizacji
pozarządowych;
otwarcie na
innowacyjnośd,
konkurencyjnośd
poprzez
umożliwianie
organizacjom
pozarządowym
indywidualnego
występowania z
ofertą realizacji
projektów
konkretnych zadao
publicznych

Zlecanie realizacji
zadao publicznych
przez organizacje
pozarządowe poprzez
powierzanie
wykonywania zadao
publicznych wraz z
udzielaniem dotacji na
finansowanie ich
realizacji lub wspieranie
wykonywania zadao
publicznych wraz z
udzielaniem dotacji na
ich finansowanie;
współpraca na
zasadach
pomocniczości,
suwerenności stron,
partnerstwa,
efektywności, uczciwej

konsultacji z
mieszkaocami Powiatu
Wąbrzeskiego.
2. Konsultacja uchwał Rady
Powiatu w zakresie
podziału środków na
realizację zadao powiatu
w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej
na rok 2010 – 4 podjęte
uchwały Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
1. Dofinansowanie zadao z
zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz
organizacjom
pozarządowym (1
zadanie)
2. Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i
turystyki osób
niepełnosprawnych
organizowanym przez
organizacje pozarządowe
(5 zadao)
3. Organizacja 2 konkursów
ofert na realizację zadao
publicznych wraz z
wsparciem finansowym
na jego realizację

28.586,16 PLN

16.790 PLN

50. 762 PLN (w
tym środki
powiatu –
10.942 PLN,
pozostałe środki

Nie dotyczy

Nie dotyczy

konkurencji i jawności

4. Integracja
podmiotów
polityki lokalnej
obejmującej swym
zakresem sferę
zadao publicznych

stanowią wkład
4 samorządów
gminnych)
282.120 PLN

4. Organizacja 1 konkursu
ofert na realizację zadania
publicznego wraz z
powierzeniem
wykonywanego zadania
Tworzenie wspólnych
1. Powołanie Komisji
Trudno określid Nie dotyczy
zespołów o charakterze
Ofertowych w otwartych
– koszty obsługi
doradczym i
konkursach ofert na
administracyjnej
inicjatywnym, złożonym
prowadzenie rehabilitacji
z przedstawicieli
osób niepełnosprawnych
organizacji
w różnych typach
pozarządowych oraz
placówek – Nasz Mały
przedstawicieli
Świat oraz prowadzenie
właściwych organów
Wypożyczalni Sprzętu
administracji publicznej
Rehabilitacyjnego w roku
2010 – 2 Komisje,
prowadzenie
środowiskowego domu
samopomocy w roku 2010
– 1 Komisja, realizacji
zadao zleconych przez
organizacje pozarządowe
finansowane ze środków
PFRON – 1 Komisja

Nie dotyczy

