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 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Uchwałą Nr XXIII/124/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2012 r. został
przyjęty Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013. po wcześniejszych konsultacjach społecznych ws. Programu, które
odbyły się 19 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zgodnie
z Uchwałą Nr 177/178/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2010r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego. Konsultacje miały formę
bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu
Wąbrzeskiego. Zawiadomienie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, a także ogłoszenie w CWA i zaproszenia
skierowane zostały do 55 organizacji pozarządowych. W konsultacjach uczestniczyło 15
przedstawicieli 14 organizacji pozarządowych Powiatu Wąbrzeskiego.
Realizacja Programu współpracy obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31
grudnia 2013 r.
Zgodnie z przyjętym Programem współpracy na rok 2013 celem głównym było budowanie
partnerstwa między Powiatem Wąbrzeskim a organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe dotyczyły:
1) umacniania lokalnych działań oraz stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej Powiatu Wąbrzeskiego;
2) zwiększania wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie
Wąbrzeskim;
3) poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu
Wąbrzeskiego;
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego
i winne być realizowane poprzez:
1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie aktywności społeczności lokalnej;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji przy wykorzystaniu zasady dialogu społecznoobywatelskiego;
3) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację
zadań publicznych poprzez powierzanie wykonywanie zadań publicznych wraz z udzielaniem
dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz
z udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie;
4) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
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Powiat Wąbrzeski współpracował z organizacjami pozarządowymi na zasadach
pomocniczości (subsydiarności), suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji, jawności.
Program współpracy realizowany był przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie – która wytyczała
kierunki polityki społecznej Powiatu oraz określała wysokość środków finansowych przeznaczonych
na zlecanie realizacji zadań publicznych; Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie – który ogłaszał konkursy na
realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 13 ustawy; organizacje pozarządowe prowadzące
działalność pożytku publicznego i działające w sferze zadań publicznych; komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie bieżącej
współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych
regulaminowo.
Program współpracy dotyczył organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę na terenie
Powiatu, prowadzących swoją działalność na rzecz mieszkańców Powiatu oraz organizacji
pozarządowych mających swoją siedzibę poza Powiatem Wąbrzeskim, a zrzeszającym mieszkańców
Powiatu i działającym na ich rzecz.
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)
22)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zadanie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2012r.);
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 rozwiązań 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 bezpieczeństwa publicznego;
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
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23) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
24) ratownictwa i ochrony ludności;
25) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
26) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
28) promocji i organizacji wolontariatu;
29) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
30) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniani i ochrony praw
dziecka;
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
34) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1 - 33.
Priorytetowymi zadaniami publicznymi zaplanowanymi przez Powiat do realizacji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi były zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w formach:
1) zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie:
a) zlecania realizacji zadań publicznych - ogłoszonych zostało 5 konkursów na realizację zadań
publicznych (dotyczy konkursów ofert ogłoszonych w 2013 r.) w formie powierzenia wykonania
2 zadań wraz udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji – 368.138 zł (środki finansowe
Wojewody, środki finansowe powiatu - PFRON) oraz w formie wsparcia wykonania 3 zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji – 44.000 zł (środki
finansowe powiatu i gmin), w roku 2013 wydatkowane były także środki finansowe w ramach
ogłoszonego konkursu ofert ogłoszonego w roku 2012 na działalność środowiskowego domu
samopomocy w wysokości 410.069 zł w formie powierzenia realizacji zadania;
b) powiat przekazał środki finansowe organizacjom pozarządowym na podstawie innych
przepisów w wysokości 110.810 zł;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – przeprowadzono konsultacje
społeczne dotyczące Programu współpracy na rok 2014, konsultacje społeczne dotyczące
strategii rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego oraz konsultacje dotyczące projektu systemowego PCPR
na rok 2014;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej – powołano 4 komisje konkursowe w roku 2013;
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5) nieodpłatnego użyczania pomieszczeń jednostek organizacyjnych powiatu celem prowadzenia
działalności statutowej organizacji pozarządowych – 3 organizacje;
6) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Powiatem,
obejmowanie patronatem Starosty Wąbrzeskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe;
7) monitorowania zmian aktów prawnych i informowania organizacji pozarządowych;
8) zorganizowania osobistego spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych ze Starostą
Wąbrzeskim – 1 spotkanie;
9) inicjowania, współorganizowania szkoleń dla organizacji pozarządowych i osób współpracujących
z organizacjami pozarządowymi, usług doradczych – 4 szkolenia, usługi doradcze – 40 osób
uczestniczyło, uczestnictwo w szkoleniach dotyczących pożytku publicznego – 11 szkoleń.
Finansowanie zadań 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 XXIV/134/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej
Uchwałami Nr XXVI/147/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr XXVIII/166/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.,
Nr XXX/170/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr XXXII/179/2013 z dnia 29 października 2013 r.,
Nr XXXIII/183/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., Nr XXXIV/186/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz
Załącznikiem do Uchwały Nr XXXIII/185/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na
rok 2013.
Program współpracy realizowany jest w następujący sposób:
1) przeprowadzanie konkursów na realizację zadań lub przekazywanie środków finansowych zgodnie
z innymi trybami zlecania zadań;
2) składanie ofert i sprawozdań zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania dotacji poprzedzane jest oceną formalną
i merytoryczną oferty, kosztem realizacji zadania, oceną dotychczasowej współpracy,
wiarygodnością finansową oraz opiniami powoływanych Komisji konkursowych;
4) rozliczenie formalno-rachunkowe przez Skarbnika Powiatu oraz merytoryczne przez kierownika
PCPR.

1)
2)
3)

4)
5)

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
budżet powiatu – 98.844 zł (w tym w 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w roku 2014 – 5.000 zł);
budżety gmin – 29.000 zł;
budżet Wojewody (środki przyznane powiatowi na realizację zadania, w 2013 ogłoszono konkurs
na działalność ŚDS w roku 2014 przyznając kwotę w wysokości – 360.000 zł, wydatkowano środki
finansowe przeznaczone na działalność ŚDS zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert w 2012 r. na
działalność ŚDS w 2013 r. na kwotę – 410.069 zł);
budżet PFRON (środki przyznane powiatowi na realizację zadań) – 773.953,72 zł;
środki pozyskane przez organizacje pozarządowe na realizację zadań oraz własne – 398.013,78 zł.

Mierniki efektywności:
1) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji Programu współpracy – 19;
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2) liczba osób zaangażowanych w realizację Programu współpracy - 19;
3) liczba osób, które były adresatami realizowanych zadań publicznych ujętych w Programie
współpracy – 2.562;
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy –
1.709.880,50 zł;
5) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację
zadań publicznych ujętych w Programie współpracy – 398.013,78 zł.
Wskaźniki określone w Programie współpracy:
Wskaźnik

Sposób obliczenia

Jednostka
miary

Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta wg
stanu na dzień
31.12.2013 r.

Powszechność
konkursu ofert

Ilość ogłaszanych
otwartych konkursów
ofert/l.org.poz.
zarejestrowanych na
terenie Powiatu

%

7

6,8

Procent
udzielonych
dotacji

Ilość zawartych
umów/ilość złożonych
ofert

%

90

91,7

Efektywność
współpracy

l.org.poz.
podejmujących
współpracę z
Powiatem/l.org.poz.
zarejestrowanych na
terenie Powiatu

%

18

26

Poziom realizacji
zadań
wynikających z
Programu

Ilość zadań
zrealizowanych/ilość
zadań zaplanowanych

%

95

158,3

Wyjaśnienia:
1) powszechność konkursu ofert – ogłoszonych zostało 5 otwartych konkursów ofert w roku 2013,
liczba organizacji pozarządowych – 73;
2) procent udzielonych dotacji – w roku 2013 zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi na
realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz na podstawie innych przepisów,
złożonych zostało 12 ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe;
3) efektywność współpracy – 19 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego
i działających na jego terenie podjęło współpracę z Powiatem z 73 zarejestrowanych organizacji;
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4)

poziom realizacji zadań wynikających z Programu – zaplanowano 24 zadania wynikające
z Programu (otwarte konkursy ofert, konsultacje społeczne Programu oraz strategii,
wynajmowanie Sali konferencyjnej organizacjom pozarządowym, wynajmowanie pomieszczeń
na prowadzenie działalności statutowej organizacji, prowadzenie Punktu InformacyjnoDoradczego, powołanie 4 komisji konkursowych, udział w szkoleniu z zakresu pożytku
publicznego oraz organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych), zrealizowano 38 zadań.
Tryb tworzenia Programu współpracy przebiega następująco:

- wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu współpracy organizacje pozarządowe zgłaszają
Radzie, Zarządowi lub Staroście Wąbrzeskiemu, które są wykorzystywane do usprawnienia bieżącej
współpracy oraz uwzględnianie przy opracowywaniu programu współpracy na kolejny rok,
- przed wniesieniem pod obrady Rady Programu współpracy, Zarząd Powiatu określa w drodze
uchwały formę konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą
przybrać formę:
1) ankiet skierowanych do mieszkańców powiatu, grup społeczno-zawodowych lub organizacji
pozarządowych;
2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych lub
organizacji pozarządowych;
3) zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych mieszkańców, 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 stanowił Załącznik do Programu współpracy na rok 2013.
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Priorytetowe zadania publiczne planowane przez Powiat do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku oraz wysokość
planowanych i wykorzystanych środków finansowych na ich realizację – Załącznik nr 1

Priorytetowe zadania publiczne zaplanowane przez
Powiat do realizacji we współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie:'
(numeracja przyjęta na podstawie numeracji zadań w art.
4 ust. 1 ustawy)

Tryb zlecania
priorytetowych
zadań
publicznych²

Planowane
środki finansowe
na 2013 rok
(dane na dzień
ogłoszeń
o otwartych
konkursach
ofert)

Wydział/jednostki
organizacyjne
zlecające
realizację zadań
publicznych

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
1. Prowadzenie
Samopomocy

środowiskowego

Domu

Otwarty
konkurs ofert

360.000 zł

Łączna kwota
środków
finansowych
przeznaczona
na zadania w
sferze
publicznej

Wykorzystane
środki finansowe
w roku 2013 (na
dane zadanie)

360.000 zł

410.069 zł

PCPR

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

410.069 zł

173.644 zł

158.738 zł

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Inne przepisy

83.844 zł

PCPR

83.844 zł

2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Otwarty
konkurs ofert

25.000 zł³

PCPR

30.790 zł

3. Rehabilitacja dzieci młodzieży niepełnosprawnej

Otwarty
konkurs ofert

17.000 zł³

PCPR

14.000 zł
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4. Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i
warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i
wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w
proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu
integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym
środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich
aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz
niezależności ekonomicznej, podnoszenia
umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,
w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania
pomocy w procesie ich rehabilitacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1. Współfinansowanie kosztów uczestnictwa
Uczniowskiego Klubu Sportowego „VambresiaWorwo” w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej
Kobiet w Polsce

Inne przepisy

17.800 zł

PCPR

21.966 zł

Otwarty
konkurs ofert

30.000 zł

PCPR

8.138 zł

5.000 zł
Inne przepisy

5.000 zł

Zarząd Powiatu

Razem:

5.000 zł
5.000 zł

538.644 zł

573.807 zł

' wyszczególnić zaplanowane zadania w wybranym zakresie
² wskazać wybrany tryb: otwarty konkurs ofert, inne przepisy, z pominięciem otwartego konkursu ofert art. 19a
³ planowana wysokość środków finansowych może ulec zmianie w związku z podejmowanymi uchwałami przez samorządy partycypujące w kosztach
realizacji zadania publicznego
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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 2013 – Załącznik nr 2

Nazwa zadania

Grupa docelowa

Liczba
osób
biorących
udział w
zadaniu

Całkowity
koszt
zadania

Dotacja
powiatu

Środki zewnętrzne
Kwota
środków

Instytucja
udzielająca
wsparcia

Środki własne
Kwota
środków

Finansowanie
udziału
własnego,
udziału z
innych źródeł
(jakich), zasoby
rzeczowe,
lokalowe,
osobowe

Prowadzenie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek Nasz Mały Świat

Dzieci i młodzież
niepełnosprawna

30

70.498,98

14.000,00
(udział Gmin –
14.000,00)

56.498,98

PFRON

0

0

Organizowanie i prowadzenie
szkoleń, kursów i warsztatów
dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych,
opiekunów, kadry
i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub
społecznej osób
niepełnosprawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem

Kadra pracująca
bezpośrednio
z osobami
niepełnosprawnymi
oraz rodzice osób
niepełnosprawnych

132

8.137,72

8.137,72 (środki
powiatu
przyznane przez
PFRON)

0

-

0

-
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zagadnień dotyczących
procesu integracji osób
niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej,
zwiększenia ich aktywności
życiowej i zaradności
osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia
umiejętności pracy z osobami
niepełnosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki
i udzielania pomocy w
procesie ich rehabilitacji
Prowadzenie Wypożyczalni
Sprzętu Rehabilitacyjnego

Osoby czasowo
potrzebujące sprzętu
rehabilitacyjnego

390

30.790,72

25.000,00
(10.000,00 –
udział powiatu,
15.000,00 –
udział gmin)

0

-

5.790,72

Własne środki

Rywalizacja i Integracja –
imprezy sportoworekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych

Uczestnicy WTZ, ZAZ,
DPS

72

9.459,09

0

8.000,00

Środki
PFRON
przekazane
przez Urząd
Marszałkows
ki w Toruniu

1.459,09

Własne środki,
wolontariat,

Partnerstwo organizacji
pozarządowych i instytucji
społecznych na rzecz
rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych

Organizacje
pozarządowe, osoby
niepełnosprawne

100

230.916,40

0

230.916,40

MSZ

0

-

Organizacja wycieczek,
wyjazdów turystycznych,
kulturalnych, dojazdu na

Emeryci, renciści,
inwalidzi, osoby
niepełnosprawne,

308

89.576,17

21.966,00
(środki powiatu
przyznane przez

1.734,17

Gmina
Miasto
Wąbrzeźno

65.876,00

Własne środki,
sponsorzy,
darowizny, odpis
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turnus rehabilitacyjny (Toruń,
Ciechocinek, Łeba, GdańskSopot, Karpacz, Obory,
Kraków, Wieliczka, Oświęcim,
Niepołomice, Wadowice,
Kalwaria Zebrzydowska,
Ojców)

osoby niewidome
i słabowidzące

PFRON)

1%

Organizacja imprez
integracyjnych, ognisk,
spotkań okolicznościowych

Emeryci, renciści,
inwalidzi, osoby
niepełnosprawne,
osoby niewidome
i słabowidzące

409

9.077,16

0

4.000,00

Gmina
Wąbrzeźno,
Gmina
Miasto
Wąbrzeźno

5.077,16

Własne środki,
sponsorzy,
darowizny, odpis
1%

Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Osoby
niepełnosprawne
z przewlekłą chorobą
psychiczną
i
niepełnosprawnością
intelektualną (typ
AB).

25

410.069,00

410.069,00
(dotacja celowa
z budżetu
państwa)

0

-

0

-

Finansowanie działalności
warsztatów terapii zajęciowej

Osoby
niepełnosprawne

51

828.144,00

827.694,00 zł
(83.844,00 –
udział powiatu,
743.850,00 –
środki powiatu
przyznane przez
PFRON)

0

-

450,00

Własne środki

Współfinansowanie kosztów
uczestnictwa Uczniowskiego
Klubu Sportowego
„Vambresia-Worwo”
w rozgrywkach II Ligi Piłki
Ręcznej Kobiet w Polsce

Zawodniczki UKS

Brak
danych

5.000,00

5.000,00

0

-

0

-

(środki własne
powiatu)
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Organizacja rajdów
rowerowych oraz pieszych,
promocja aktywnego
spędzania czasu wolnego

Mieszkańcy Miasta
i Gminy Wąbrzeźno,
uczniowie ZSZ

445

8.711,26

0

6.500,00

Gmina
Miasto
Wąbrzeźno

2.211,26

Środki własne,
zasoby rzeczowe,
osobowe

Wąbrzeski Festiwal
Turystyczny

Mieszkańcy Miasta
i Gminy Wąbrzeźno

500

7.800,00

0

3.500,00

Gmina
Miasto
Wąbrzeźno

4.300,00

Środki własne,
zasoby rzeczowe,
osobowe

Konkurs Fotograficzny

Mieszkańcy Miasta
i Gminy Wąbrzeźno

100

1.700,00

0

1.500,00

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska

200,00

Środki własne,
zasoby rzeczowe,
osobowe

Razem

2.562

1.709.880,50

1.311.866,72

312.649,55

-

85.364,23

-

Materiał opracowała:
Justyna Przybyłowska
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Wąbrzeźno, kwiecień 2014 r.
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