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Wstęp 
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 
poz. 450) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy 
służy zaplanowaniu obszarów współpracy i jej form, wybraniu priorytetów 
wspólnego działania administracji powiatu i działających na jej obszarze 
organizacji. Program tworzony jest na każdy kolejny rok. Każdy program 
współpracy poddany jest konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr 
IV/34/2011 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                       
i podmiotami w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego                                  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59. 
poz.398) 
 

Program współpracy realizowany w 2017 r. został przyjęty przez Radę 
Powiatu w Radziejowie uchwałą nr XVIII/123/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.            
Jego celem było urzeczywistnienie zasady pomocniczości, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz polityki lokalnej w powiecie; wspieranie 
społeczności lokalnej; integrowanie podmiotów realizujących zadania 
publiczne; udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu 
współpracy; otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez 
umożliwienie  organizacjom pozarządowym indywidualnych  wystąpień z ofertą 
realizacji projektów; wzmocnienie współpracy samorządu powiatowego                       
z organizacjami pozarządowymi. 

 
W roku 2017 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących 

obszarów: 
Zadania z zakresu kultury: 
1) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w trybie otwartych konkursów; 
2) wspieranie przedsięwzięć artystycznych, festiwali, konkursów, prezentacji, 
przeglądów, wystaw, konferencji poprzez dofinansowanie organizacji imprez 
oraz fundowanie nagród; 
3) współdziałanie w zakresie organizacji i uroczystości środowiskowych; 
4) dofinansowanie do prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 
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Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 
1) wspieranie realizacji zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
trybie otwartego konkursu ofert; 
2) wspieranie inicjatyw sportowo- rekreacyjnych, realizowanych przez kluby 
i inne organizacje kultury fizycznej , poprzez dofinansowanie organizacji imprez 
oraz fundowanie nagród; 
3) przyznawanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek 
i zawodników reprezentujących powiat na szczeblu wojewódzkim.  
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa; 
-  wspieranie wydawnictw, publikacji, związanych z promocją walorów 
turystycznych powiatu. 
Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
1) wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej; 
2) zapewnie pobytu i zajęć wspierająco - aktywizujących uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 
 

Należy zaznaczyć, że sfera pożytku obejmuje obecnie 33 rodzaje zadań, 
które mogą być podejmowane we współpracy merytorycznej pomiędzy 
administracją publiczną a sektorem pozarządowym. Z tego katalogu w ramach 
Programu wybierane są zadania priorytetowe zgodnie z kompetencjami danej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwościami działających lokalnie 
organizacji.  
Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu zostało sporządzone przez 
Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu na podstawie informacji 
otrzymanych z poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 
Współpraca Samorządu Powiatu Radziejowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 
publicznego w 2017 r. miała charakter finansowy i pozafinansowy.  
 
I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenia realizacji zadań 
publicznych. 
   

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Radziejowskiego                    
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego odbywała się poprzez wspieranie 
wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe 
dofinansowanie realizacji zadania.  
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Wspieranie realizacji zadań odbywało się zgodnie z regulacjami ustawy                         
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie otwartego 
konkursu ofert. W  roku 2017 ogłoszono 2 konkursy dotyczące wspierania 
i upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie 
radziejowskim oraz wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego. Na realizację  zadań w budżecie powiatu na 2017 rok 
zaplanowano kwotę 20 000,00 zł przy czym 15 000,00 zł w zakresie kultury 
fizycznej oraz  5 000,00 zł  na działania kultury i sztuki. Do konkursu 
przystąpiło 8 stowarzyszeń, przy czym 6 ofert złożonych zostało na działania 
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz dwie oferty 
w obszarze wspierania kultury i sztuki. Jedna oferta złożona z zakresu 
wspierania kultury i sztuki nie spełniła wymagań zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym. Uprawnionymi podmiotami do udziału w konkursie były 
podmioty zarejestrowane na terenie powiatu radziejowskiego, działające 
minimum rok, zatem oferta ta została odrzucana z przyczyn formalnych.  
W drodze uchwały Nr 171/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 
marca 2017 roku  dotację celową na realizację zadań publicznych w zakresie 
sportu otrzymało 5 stowarzyszeń na kwotę 15 000,00 zł natomiast na działania 
w zakresie kultury i sztuki otrzymało 2 stowarzyszenia na kwotę 5 000,00 zł. 
Podmioty dotowane wykorzystały łącznie 19 701,49 zł, co stanowi 98,50 % 
kwoty przyznanej przez Zarząd Powiatu. 
 
 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Powiecie 
Radziejowskim  w 2017 r. 

 
 

NAZWA OFERENTA 
 

 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW (zł) 

 
Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
„Radziejowianka 

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
młodzieży szkolnej na szczeblu powiatu, dla 

mieszkańców, promowanie powiatu poprzez udział w 
imprezach organizowanych przez inne organizacje 

 
1 400,00 

Liga Obrony Kraju – 
Szkolne Koło w Zespole 
Szkół Mechanicznych 

w Radziejowie. 

„Strzelectwo sportowe – sport i rekreacja w powiecie 
radziejowskim” 5 000,00 

Stowarzyszenie Szkoła 
Sercem Wsi w Pocierzynie 

Organizacja turniejów sportowych w powiecie 
radziejowskim pod hasłem „Ze sportem za pan brat” 1 800,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Przemystka” 

Organizowanie turniejów i działalność statutowa UKS-
„Przemystka” 1 800,00 
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Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w 

Radziejowie 

Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 
5 000,00 

 
 
Efekty otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2017 roku z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim 
 

Nazwa 
Stowarzyszenia 

 
Efekty  konkursu 

 
 
Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej 
„Radziejowianka 
 
 
 
 
 
Liga Obrony Kraju 
– Szkolne Koło w 
Zespole Szkół 
Mechanicznych w 
Radziejowie  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie 
„Szkoła Sercem 
Wsi” w Pocierzynie  
 
 
 
 
Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Przemystka” 
 
 
 
 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano organizację następujących imprez sportowych: 
imprezy sportowe związane z obchodami świąt narodowych, Święta Niepodległości, 
wyzwolenia Radziejowa. Prowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów, 
młodzieży i mieszkańców Radziejowa. Zorganizowano turniej rodzinny w piłkę plażową 
w tenisa stołowego w piłkę siatkową  i w piłkę nożną.   
 
 
 
 
W ramach konkursu wyłoniono najlepszych strzelców z karabinka pneumatycznego i 
karabinka sportowego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
radziejowskiego.  Przeprowadzono Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji 
Święta Powiatu Radziejowskiego karabinka sportowego kaliber 5,6 mm, w dniu 
09.06.2017 r. Otwarty Turniej Strzelecki w ramach obchodów 70 lecia ZSM w 
Radziejowie w dniu 30.09.2017 r. wzięto udział w otwartych zawodach Strzeleckich o 
Memoriał Edmunda Adamskiego w Kruszwicy w dniu 24.09.2017 r. Wzięto udział w 
Między Powiatowej i Szkolnej lidze Strzeleckiej w Kobylnikach. Udział w 
Wojewódzkiej Szkolnej lidze Strzeleckiej w Bydgoszczy, udział w Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy Morskiej pn.: „Polska Marynarka Wojenna, a historia wybrzeża 
polskiego”. Udział w Wojewódzkich zawodach w dwuboju obronnym w Bydgoszczy w 
ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w wieloboju obronnym w Zegrzu. 
 
 
 
W ramach konkursu dofinansowano organizację następujących imprez sportowych: 
Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców w dniach 25.05.2017 r.  
oraz Turniej Szachowy   w dniu 30.10.2017 r. mających na celu m.in. poprawienie 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach oraz popularyzację 
gier drużynowych W zawodach wzięły udział dzieci z 7 szkół powiatu radziejowskiego . 
 
 
W ramach konkursu dofinansowano: szkolenie młodzieży – treningi prowadzone były  
przez 4 nauczycieli (wolontariuszy) w różnych dyscyplinach sportowych; udział 
w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych; organizację turniejów sportowych  tj. piłki 
siatkowej oraz piłki siatkowej plażowej oraz siatkowej halowej dziewcząt i chłopców, a 
także turnieju piłki nożnej również dla dziewcząt i chłopców. 
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Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 
w Radziejowie  
 
 
 
 
 

W ramach konkursu dofinansowano organizację poszczególnych zawodów w różnych 
kategoriach wiekowych: piłki koszykowej szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych; zawody lekkoatletyczne dla dzieci ze szkół podstawowych; 
indywidualne biegi przełajowe oraz sztafetowe biegi przełajowe  dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radziejowskiego, 
zawody piłki ręcznej oraz siatkowej również dla wszystkich kategorii wiekowych, a także 
zawody pływackie na krytej pływalni w Radziejowie dla szkół podstawowych. Celem 
było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przy tym nauka zasad 
fair play, kulturalnego kibicowania oraz mobilizacja do aktywnego spędzania czasu.  
 

 
 
 

2) Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2017 r.  

 
 

 
NAZWA OFERENTA 

 

 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW (zł) 

 
Towarzystwo Miłośników 

Kujaw w Radziejowie 
„Zachować tradycję ziemi radziejowskiej ”  4 000,00 

Stowarzyszenie Szkoła 
Sercem Wsi w Pocierzynie 

Organizacja konkursów : literackiego i plastycznego 
dotyczących tradycji i zwyczajów kujawskich” 

 
1 000,00 

 
 
 
Efekty otwartego konkursu  ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2017 roku z zakresu wspierania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim  
 
 
 
 

Nazwa 
Stowarzyszenia 

 
                                  Efekty  konkursu 

Stowarzyszenie 
Szkoła Sercem Wsi 

w Pocierzynie 

W ramach działań przeprowadzono konkurs plastyczny i literacki skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu radziejowskiego, mający na celu 
upowszechnianie tradycji i zwyczajów kujawskich. Uczestnicy przygotowywali 
samodzielnie pracę literacką w dowolnej formie pt. „ Najpiękniejsza tradycja kujawska” 
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Towarzystwo 
Miłośników Kujaw 
w Radziejowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

W ramach działań zorganizowano  następujące imprezy:  w dniu 22 marca odbyło się VII 
spotkanie z tradycją połączone z  warsztatami  rękodzieła przeprowadzone przez 
regionalnych twórców ludowych.  Odbyła się  prelekcja „Zwyczaje i tradycje 
wielkanocne na Kujawach” wygłoszone przez  etnografa z Muzeum Ziemi  Dobrzyńskiej 
we Włocławku.  26 kwietnia odbyła się wystawa twórczości Stanisława Gulczyńskiego  
19 maja wystawa malarstwa Karoliny Rosińskiej w ramach obchodów „Nocy w 
muzeum” W tym samym czasie odbywała się   II edycja  gier miejskich „Odkryj 
Radziejów” gdzie poprzez zabawę młodzież poznawała historię tradycje miasta i powiatu 
radziejowskiego. 10 czerwca nastąpiło rozstrzygniecie Powiatowego Konkursu Sztuki 
Ludowej i Nieprofesjonalnej w ramach obchodów Dni Święta Powiatu. W dniach od  09 
do 27 października miała miejsce wystawa fotograficzna połączona z prelekcją Karoliny 
Rosińskiej  pt. „Śladami wiatraków”.   

 
 
 
 
 

 
 

Wykres nr 1 przedstawia ilość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach 
w latach 2014-2017 
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Wykres nr 2 przedstawia liczbę umów,  które zostały zrealizowane ze środków dotacyjnych 
w latach 2014-2017 
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Wykres nr 3 przedstawia wysokość wkładu własnego podmiotów, którym przyznano 
dofinansowanie w latach 2014 - 2017 
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Wykres nr 4 przedstawia liczbę uczestników zrealizowanych umów w latach 2014-2017 
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Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań 

złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenie z wykorzystanych 
dotacji.  
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II. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Działania te polegały w głównej mierze na wzajemnym informowaniu   się  
o  wszystkich  planowanych kierunkach działania i realizowanych zadaniach 
poprzez stronę internetową.  

 Samorząd powiatu konsultował z organizacjami pozarządowymi projekty 
aktów normatywnych w dziedzinach związanych z profilem ich 
działalności  „Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego                         
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”  

 W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej powiatu 
publikowano ważne informacje o przewidywanych lub realizowanych 
zadaniach sfery publicznej oraz informacje z realizacji zadań statutowych 
organizacji. 

 Samorząd powiatowy udzielał wsparcia pozafinansowego dla organizacji 
poprzez bezpłatne udostępnianie sal urzędu, drukowanie materiałów 
informacyjnych, udostępnianie sprzętu biurowego. 

 Organizacje pozarządowe czynnie uczestniczyły w uroczystościach                  
i świętach państwowych oraz miejskich. 

 Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej  wspierały powiat radziejowski w zabezpieczaniu ulic               
w trakcie uroczystości:  1 września, 11 listopada, Święta Powiatu  oraz 
w trakcie innych wydarzeń, które organizowane były w ciągu roku, a 
podczas których niezbędne było zabezpieczenie ulic.  

 Udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych 
źródeł. 

 W Wydziale Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu prowadzona jest baza 
danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne. 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nadzór nad wszelkimi 
stowarzyszeniami należy do Starosty, właściwego ze względu na siedzibę 
stowarzyszenia. Na koniec 2017 roku w księdze ewidencyjnej odnotowano: 72 
stowarzyszeń rejestrowych, 17 stowarzyszeń kultury fizycznej, 16 uczniowskich 
klubów sportowych,  12 stowarzyszeń zwykłych.  
W 2017 roku zarejestrowano:  
Stowarzyszenia Zwykłe  

 Stowarzyszenie Partnerskie „Kujawy” w Osięcinach 
  Klub kynologiczny w Polsce,  Radziejów 
  Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławianki w  Dobrem 
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Stowarzyszenia Rejestrowe 
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przytulanka” 

Szostka 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Bronisławiu   

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej 
 Klub Sportowy NA FALI  Miłachówek  

  
III. Inne formy współpracy 
  
Powiat współpracował z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które 
otrzymały wsparcie finansowe jak i tymi, które realizowały zadania własne.               
W ramach tych zadań przekazywano nagrody, gadżety promocyjne powiatu, 
puchary  czy dofinansowywano  organizację wydarzeń. Objęto wsparciem 
następujące imprezy:  
 
 Ogólnopolski  Przegląd Piosenki Francuskiej 
 V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej 
 VI Regionalny Przegląd Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych „King of  the 

stage” 
 Działania podjęte przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 

„Czerwona Róża”  przy ZSM w Radziejowie oraz Szkolny Klub 
Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce 

 Działania ujęte w preliminarzu realizowane przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną, konkursy dla dzieci i młodzieży pod patronatem 
Starosty oraz szkolenia, spektakle poetyckie, warsztaty i wystawy 

 Konkursy i wystawy Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich  
 Eliminacje powiatowe do VI Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej  
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu zorganizowany przez Komendę 

Powiatowa Policji 
 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
 Konkurs Plastyczny na „Wielkanocną kartkę świąteczną”  
 Działalność statutową Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  

Rzeczypospolitej  Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Radziejowie  
 Udział dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielkanocnym 

Jarmarku oraz Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych w Przysieku 
 Mistrzostwa „Grand Prix Kujawsko-Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej 

PSP w Plażowej Piłce Siatkowej Strażaków” 
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 Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – Koło 
Powiatowe w Radziejowie. 

 Zawody organizowane przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 
Sekcja Radziejów i Osięciny. 

 Powiatowe uroczystości z okazji „Dnia Wolontariusza” zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Unitis Viribus” 

 
IV. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2017 
 
1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa 
 
 Na podstawie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255 ze zm. ) wymagane 
było stworzenie na terenie powiatu  dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Zgodnie z założeniami w połowie  punktów pomoc prawna powinna 
być świadczona za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność pożytku publicznego. Zadaniem powiatu było wyłonienie w drodze 
otwartego konkursu ofert organizacji udzielającej nieodpłatnych porad 
prawnych. W drodze konkursowej zostało wyłonione Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe - Stowarzyszenie któremu powierzono prowadzenie  porad prawnych  
w poszczególnych gminach powiatu.  Łącznie w 2017 roku udzielono 321 porad 
w pięciu  gminnych powiatu radziejowskiego. W ramach działań edukacyjnych  
założono podstronę internetową na której znalazły się artykuły o tematyce 
wierzytelności bankowej, edukacji i roszczeniach. Zorganizowano spotkania 
skierowano do seniorów, omawiano zagadnienia praw konsumenckich oraz 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Przeprowadzono prelekcję adwokatów 
z uczniami oraz opracowano multimedialna lekcje skierowana dla młodzieży. 
Wydano około 1000 egzemplarzy broszur informacyjnych dotyczących innych 
możliwości szukania pomocy prawnej oraz 50 sztuk plakatów informujących.  
 
2. Ochrona i Promocja Zdrowia 

 
Proces ten odbywał się między innymi poprzez inicjowanie i wspieranie  

akcji profilaktycznych i informacyjnych. W realizacji tych zagadnień czynnie 
uczestniczyła Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Radziejowie.   
Pogłębiano świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących problemu 
uzależnień i możliwości korzystania z pomocy i wsparcia dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych. W ramach  przeciwdziałania patologiom 
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społecznym udzielano porad w zespołach interdyscyplinarnych przez 
pracowników poradni w poszczególnych gminach. Prowadzono terapię rodzinną 
oraz pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej, prowadzone były konsultacje, 
szkolenia i porady związane z kierunkiem kształcenia oraz planowania kariery 
zawodowej.  
Działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia podjął m.in. Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poprzez włączenie się w pilotażowe 
działania „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych” wśród  dzieci  
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-
Pomorskim”. Ponadto dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
w ramach działalności na rzecz chorych i niepełnosprawnych prowadzone były 
zajęcia terapeutyczne we współpracy z wolontariuszami z Radziejowskiego 
Stowarzyszenia Unitis Viribus. W szkołach, na terenie powiatu pielęgniarki 
szkolne we współpracy z opiekunami szkolnych kół PCK oraz pedagogami 
szkolnymi przygotowywały młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia, 
wolnego od używek i substancji psychoaktywnych, co w szerszym stopniu 
miało na celu uchronienie młodych ludzi przed zagrożeniami prowadzącymi do 
patologii społecznych. Akcja polegała na prowadzeniu pogadanek wspartych 
materiałami edukacyjnymi, tj. filmy, plakaty, broszury i ulotki.  
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie prozdrowotne 
realizował przede wszystkim w środowisku dziecięco – młodzieżowym. 
Najwięcej akcji przeprowadziły szkolne koła PCK. Były to głownie akcje 
o zasięgu regionalnym „Recepta na zdrowie”. W  10 szkołach podstawowych 
zrealizowano ogólnopolski projekt „Chroń dziecięce  uśmiechy”, w której 
uczestniczyło około 200 dzieci. Wiedzę o zdrowiu promowano również poprzez  
„Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu”. W ramach ochrony i promocji zdrowia 
prowadzona była również akcja honorowego krwiodawstwa. W roku 2017 
pobrano ogółem 302 litrów krwi, z czego krew oddana przez członków 
zrzeszonych w klubach PCK wyniosła 255 litrów.   
 
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 
Do końca 2017 roku działał  program profilaktyczny „Małolat” w ramach 

którego realizowana była szeroka działalność profilaktyczna ukierunkowana na 
dzieci i  młodzież polegająca na zacieśnianiu współpracy z nauczycielami, 
pedagogami szkolnymi, rodzicami i opiekunami prawnymi. W trakcie 
prowadzonych pogadanek z dziećmi i młodzieżą poruszana została 
problematyka dotycząca zdrowego trybu życia.  
Polski Czerwony Krzyż w Radziejowie realizował to zadanie poprzez 
kształtowanie dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań, aktywujących 
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środowisko. Rok 2017 i jego realizacja upłynęły pod hasłem „Moda na 
niepalenie”. Celem akcji było głównie zwrócenie uwagi na problem palenia, 
skłonienia do przemyśleń, wyrobienie poglądu, że palenie jest szkodliwe dla 
zdrowia, kosztowne i niemodne. Promowanie trzeźwości prowadzone pod 
hasłem 0% alkoholu = 100% zabawy, celem były  uświadomienie, iż alkohol 
jest pułapką osłabiającą rozsądne zachowanie. Radziejowscy policjanci w 2017 
roku prowadzili szeroko zakrojone działania profilaktyczne w szkołach 
szczególnie zagrożonych problemem alkoholizmu. Informowali  społeczeństwo 
o istniejącym punkcie konsultacyjnym gdzie można uzyskać pomoc w 
przypadku uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych. 
  
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
 
Podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w : 

 IX Regionalnym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„Kruszwickie Echa”.  

 VI Regionalnym Turnieju Strzeleckim Osób Niepełnosprawnych 
w Kruszwicy. 

 IV Olimpiadzie Hefajstosa zorganizową przez Włocławskie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”  

 XVI Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu 
którego organizatorem było Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
„Flandria”.  

Zakład Aktywności Zawodowej na bieżąco zatrudnia osoby w różnymi 
stopniami niepełnosprawności. W ramach przygotowania do zawodu organizuje 
szkolenia przygotowujące do pracy na poszczególnych stanowiskach.  

 
5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 
Działanie to w sposób ciągły prowadzone jest poprzez współpracę                             

z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Radziejowie, ogólnouczelnianą jednostką 
organizacyjną Wyższej Szkoły Humanistyczno -  Ekonomicznej (obecnie 
Kujawskiej Szkoły Wyższej) we Włocławku. UTW w roku 2017 liczył 76 
słuchaczy. Program uczelniany ma na celu aktywizację oraz rozwój 
intelektualny słuchaczy, angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz 
otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji 
międzyludzkiej wśród seniorów. 
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6. Promocja zatrudnienia i aktywności 
 
     Powiatowy Urząd Pracy podejmuje działania mające na celu promocje 
zatrudnienia i aktywizację zawodową  osób pozostających bez pracy poprzez 
rozwój przedsiębiorczości, pomoc osobom niepełnosprawnym, szkolenia, 
objęcie wsparciem osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W 
2017 roku PUP przyjęło do realizacji 1523 wolnych miejsc pracy oraz 805 
miejsc aktywizacji zawodowej, ponadto skierował do pracy 1353 osoby 
bezrobotne. Prowadzone było poradnictwo zawodowe oraz planowanie rozwoju 
kariery zawodowej w formie porad i informacji. Szkolenia  w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na podjęcie lub otrzymanie 
zatrudnienia w których  uczestniczyło 17 osób dotyczących uzyskania 
kwalifikacji kierowcy zawodowego, operatora żurawia przenośnego, szkolenia 
podstawowe  w zawodzie strażak. Zawarto 20 umów o dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach krajowego 
Funduszu Szkoleniowego w wyniku których 153 osoby uzyskało wsparcie.   
 
7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
W 2017 r. władze Powiatu Radziejowskiego organizowały  uroczystości 

patriotyczne oraz udzielały wsparcia rzeczowego, porządkowego  i kadrowego. 
W ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada  

Powiatu w Radziejowie  Uchwałą Nr XXII/146/2017  z dnia 30 marca 2017 r.  
udzieliła dotacji w wysokości 4 000,00 zł na prace konserwatorsko- budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Klasztorowi Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie ). Wsparcie przeznaczone 
zostało na wykonanie renowacji dwóch tablic pamiątkowych znajdujących się 
w Kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie, wpisanego do 
rejestru zabytków. 

  Kultywowano twórczość ludową regionu, poprzez współpracę 
merytoryczną, organizacyjną i finansową z  Powiatową Radą Kół Gospodyń 
Wiejskich skupiającą 39 kół. Działania Powiatowej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich na polu kultywowania tradycji regionalnej  polegały w głównej 
mierze na zorganizowaniu: 

 kolejnej edycji konkursu „Od zakwasu do żurku” 
 Jarmarku na rynku w Radziejowie 
 inscenizacji bitwy pod Płowcami 
 IV edycji konkursu „Kaczyna po naszymu” 
 Targi Turystyczno-Ogrodnicze  „Lato Na Wsi Święto Smaku i Tradycji” 

w Minikowie  
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8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów    

i współpracy między społeczeństwami 
 
Zakres tego zadania realizowany był głównie poprzez współpracę ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Współpraca  ma 
charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy. Powiat nieodpłatnie 
udostępnienia pomieszczenia, środki techniczne, materiały biurowe i 
promocyjne, udziela również wsparcia  kadrowego i komunikacyjnego. 
Stowarzyszenie współdziała z powiatem w wydawaniu miesięcznika 
„Powiatowe ABC”. Dzięki samorządom i instytucjom organizacyjnym 
podlegającym powiatowi, gazeta dociera do szerokiego grona mieszkańców 
powiatu. W 2017 r. wydrukowanych zostało  9 wydań gazety w nakładzie 1000 
egzemplarzy miesięcznie. Informacje tam zawarte dotyczą  działalności i 
struktur samorządów, oświaty, ekologii, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, 
przedsiębiorczości. W stowarzyszeniu działa sekcja do spraw współpracy z 
zagranicą. W 2017 r.  18 młodych ludzi w wieku 18-20 z naszego powiatu  
uczestniczyło w projekcie „Przyszłość Europy”. Zrealizowany został projekt 
„Debata na temat przyszłości Europy”, w którym uczestniczyła liczna grupa 
osób z Niemiec, Litwy, Węgier i Polski.  
 
 
9. Ratownictwo i ochrona ludności 

 
W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „Razem bezpiecznej” zorganizowano debatę społeczną w zakresie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 
Rok 2017 upłynął na zorganizowaniu szeregu ćwiczeń, w których udział brały 
jednostki PSP, OSP oraz jednostki policyjne. Między innymi przeprowadzono 
ćwiczenia, pokazy sprzętu i działań ratowniczych oraz zajęcia edukacyjne. 
W czerwcu na krytej pływalni w Radziejowie strażacy JGR  przeprowadzili 
pokazy zajęć edukacyjnych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą”. takie same akcje przeprowadzone zostały  na akwenie jeziora Gopło 
w miejscowości Kruszwica.   W leśnictwie Orle przeprowadzono ćwiczenia sił 
i środków krajowego systemu ratownictwa gaśniczego pod nazwą „Las 2017”. 
We wrześniu zastęp IRG wziął udział w ćwiczeniach taktyczno – bojowych 
„ Warmia 2017”. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji 
działań Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, 
pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego 
obwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.                   
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Dzielnicowi z Komendy Radziejowskiej Policji przeprowadzili pogadanki                       
z uczniami na temat zagrożeń wynikających z uzależnień od alkoholu                          
i narkotyków. Łącznie w 2017 roku przeprowadzono 169 takich spotkań, 
prelekcji i pogadanek z udziałem 15 816 osób. Tematyka spotkań to : 
przestępczość nieletnich i demoralizacja a odpowiedzialność prawna za takie 
czyny, problematyka tzw. „cyberprzemocy”, „Obcy niebezpieczny”, 
„Bezpieczeństwo na terenach wiejskich”, „Bezpieczeństwo w czasie zabaw 
w okresie letnim i zimowym”.  
Jednostka Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  zorganizowała eliminacje 
do wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W roku 2017 odbył się XIX 
Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
 
 
V. Podsumowanie  

 
Podsumowując obok wcześniej omawianych kwestii finansowania zadań, 

niezwykle istotna jest cała sfera współpracy pozafinansowej, polegającej 
zarówno na wspieraniu organizacji w ich codziennym działaniu, jak i na 
włączeniu ich w podejmowanie kluczowych decyzji lokalnych. Podejmowane            
w 2017 r. działania miały na celu zwiększenie zakresu prowadzonej                            
z organizacjami współpracy pozafinansowej, której efekty niejednokrotnie  
mogą  przewyższać rezultaty osiągane jedynie przy wykorzystaniu zasobów 
finansowych. 

 Na podstawie art. 5 a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone Zarządowi Powiatu, natomiast nie później niż do 31 maja 
br. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie Radzie Powiatu. 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2017 r. zostanie 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Radziejowie  (www.radziejow.pl).       
 

 
 
Radziejów, kwiecień 2018 r.   
 
 
 
 
 
 
Przygotowała i opracowała: 
Małgorzata Patyk 
Wydział Organizacji, 
Nadzoru i Promocji Powiatu  


