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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 wymienionymi 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 2018 r. został przyjęty przez Radę 
Powiatu w Radziejowie uchwałą nr XXVIII/117/2017 z dnia 30 listopada 
2017 r. Dokument powstał w oparciu o wiedzę doświadczenie i praktykę 
pracowników Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz organizacji 
pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy 
w  identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, jak też zgłaszania 
swoich propozycji rozwiązań. 

Opracowany projekt programu poddany został konsultacjom społecznym, 
których celem było stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych 
dla Powiatu Radziejowskiego. Zapewnienie form dialogu społecznego oraz 
wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy 
i podejmowania aktów prawa miejscowego. W wyznaczonym terminie 
konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Radziejowskiego z Organizacjami Pozarządowymi.  

 
Celem wprowadzenia  Programu było: 

1) wzmocnienie współpracy między samorządem a organizacjami 
pozarządowymi służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego; 

2)  bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji 
pozarządowych; 

3) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 
indywidualnych wystąpień z ofertą realizacji konkretnych zadań 
publicznych; 

4)  wspieranie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych.  
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W roku 2018 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących 
obszarów: 
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

1) wspieranie realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, 
          młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w trybie 
         otwartego konkursu ofert; 

2) wspieranie inicjatyw sportowo- rekreacyjnych, realizowanych przez kluby 
         oraz inne organizacje kultury fizycznej, poprzez dofinansowanie i pomoc 
         organizacyjna w planowanych działaniach; 

3) przyznawanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek 
         i zawodników reprezentujących powiat na szczeblu wojewódzkim.  
Zadania z zakresu kultury: 

1) wspieranie realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w trybie 
    otwartego konkursu ofert mających na celu podtrzymywanie tradycji 
    narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
    narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
2) wspieranie inicjatyw mieszkańców w kultywowaniu i przekazywaniu 
    tradycji w tym wydawaniu publikacji służących upowszechnianiu historii 
    i kultury powiatu radziejowskiego;  
3) współdziałanie w zakresie organizacji i uroczystości środowiskowych; 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie 
z postanowieniami Uchwały Nr XLI/245/2014 Rady Powiatu w 
Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich.  

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 
1) wspieranie wydawnictw i publikacji, związanych z promocją walorów 

turystycznych powiatu; 
2) wsparcie organizacyjne imprez popularyzujących turystykę regionalną 

powiatu. 
 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
1) wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w funkcjonującym na 

terenie powiatu Zakładzie Aktywności Zawodowej; 
2) wspieranie działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy mającego 

charakter terapeutyczny skierowany  do osób z niepełnosprawnością, 
ruchową, umysłową i zaburzeniami psychicznymi; 

3) współfinansowanie  realizacji zadań wykonywanych przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, przygotowujących  osoby niepełnosprawne do życia 
w środowisku społecznym.  
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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 i jednostek  organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie. Współpraca Samorządu Powiatu Radziejowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 
pożytku publicznego w 2018 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.  
Wspieranie realizacji zadań odbywało się zgodnie z regulacjami ustawy                         
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie otwartego 
konkursu ofert. W  roku 2018 ogłoszono 2 konkursy dotyczące wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Na 
realizację  zadań w budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano kwotę 
20 000,00 zł przy czym 15 000,00 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz  
5 000,00 zł  na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  
Na konkurs wpłynęło 11 ofert, przy czym 8 ofert złożonych zostało na działania 
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 3 oferty 
w obszarze wspierania kultury i sztuki. Na etapie składania aktualizacji 
kosztorysu jedno stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji  wnioskowanego 
zadania w zakresie wspierania sportu. W drodze uchwały Nr 257/2018 Zarządu 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 roku przyznał dotację celową na 
realizację zadań publicznych w zakresie sportu  7 stowarzyszeniom  natomiast  
na działania w zakresie kultury i sztuki wsparcie otrzymały 3 stowarzyszenia. Po 
podjęciu uchwały jedno ze stowarzyszeń zrezygnowało z realizacji dwóch zadań 
z obszaru kultury fizycznej. Wobec powyższego do podpisania umów na 
wsparcie realizacji zadań przystąpiło osiem stowarzyszeń na łączną kwotę 
18 600,00 zł.  
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Ustawa o pożytku publicznym pozwala organizacjom pozarządowym 
i innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań również bez obowiązku 
przeprowadzania otwartego konkursu ofert. Inicjatywa uruchomienia 
uproszczonego trybu powierzenia realizacji zadania publicznego należy do 
organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu  (tzw. tryb małych 
zleceń zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym).  Z tej możliwości 
skorzystało Stowarzyszenie Chwytaj Dzień z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim  
miejscowość Trojaczek, złożyło ofertę uproszczoną realizacji zadania 
publicznego pn. „Z koniem i alpaką do większej sprawności”. 

Zadanie obejmowało organizację i    przeprowadzenie zajęć hipo- 
i alpakoterapii  dla 30 osobowej grupy dorosłych osób niepełnosprawnych jako 
formy rewalidacji.    

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z obszaru działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, przy braku uwag Zarząd Powiatu w Radziejowie postanowił 
w drodze Uchwały nr 293/2018 z dnia 8 października 2018 przyznać dotację 
celową  w wysokości 1 400,00 zł na sfinansowanie powyższego zadania.   
 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pod nazwą  
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych”. 

 
 

NAZWA OFERENTA 
 

 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW (zł) 

 
Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
„Radziejowianka 

Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych 
i środowiskowych. Organizacja imprez sportowo- 
rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej na szczeblu 

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

organizacje” 

 
1 000,00 

Liga Obrony Kraju – 
Szkolne Koło w Zespole 
Szkół Mechanicznych 

w Radziejowie. 

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

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Radziejowie 

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

ponadgimnazjalnych 
5 000,00 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Przemystka 

Organizowanie turniejów i działalność statutowa UKS-
„Przemystka” 1 300,00 

Stowarzyszenie Szkoła 
Sercem Wsi w Pocierzynie 

Organizacja turniejów sportowych w powiecie 
radziejowskim pod hasłem „Ze sportem za pan brat” 1 300,00 
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Efekty otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku z zakresu wspierania  kultury 
fizycznej i sportu w Powiecie Radziejowskim 
 

Nazwa 
Stowarzyszenia 

 
Efekty  konkursu 

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

 
W ramach konkursu dofinansowano organizację następujących imprez sportowych: 
zawody podczas  trwania  Świąt Narodowych – Konstytucja Polski, Święta 
Niepodległości, Rodzinny turniej w piłkę siatkową – plażową, Mikołajkowy halowy 
turniej w piłkę nożną dla młodzieży szkolnej, XIII powiatowe zawody w wyciskaniu 
sztangi im. Andrzeja Szadkowskiego, Powiatowe Grand Prix tenisa stołowego.   
 
 
 
Zorganizowano zawody strzeleckie z okazji Święta Powiatu Radziejowskiego, z okazji 
10 lecia powstania klas mundurowych z ZSM w Radziejowie, reprezentowano powiat w 
rejonowej, powiatowej i wojewódzkiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej w Kobylnikach oraz 
w Bydgoszczy. Młodzież z ZSM w Radziejowie brała  udział w zawodach w Dwuboju 
Obronnym w Bydgoszczy  oraz otwartym Zawodach Strzeleckich „O memoriał Edmunda 
Adamskiego w Kruszwicy” i co należy podkreślić w Ogólnopolskich Zawodach 
w Dwuboju Obronnym w Pleszewie.  W ramach konkursów wyłoniono najlepszych 
strzelców z karabinka pneumatycznego i karabinka sportowego. Ponadto mieszkańcy 
Radziejowa zwłaszcza dzieci i młodzież mieli szansę na podniesienie umiejętności 
strzeleckich. Młodzi adepci strzelectwa sportowego mieli również możliwość  
uczestnictwa w zawodach w strzelaniu z broni małokalibrowej.  
 
Jednym z podstawowych osiągnięć było  upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
organizację imprez sportowych podczas których dzieci i młodzież miały okazję aktywnie 
uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach uczących zasad uczciwej gry i walki 
sportowej oraz kulturalnego kibicowania. W ramach konkursu dofinansowano 
organizację piłki siatkowej podczas których zorganizowania 6 turniejów dziewcząt 
i chłopców  w szkołach podstawowych gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Tenis stołowy: 
odbyły się 4  turnieje w poszczególnych szkołach z podziałem na grupy dziewcząt i 
chłopców, uczestniczyło 60 zawodników. Koszykówka zorganizowano 6 turniejów 
dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych. Zespół konkurencji sportowych 
tzw. lekkoatletyka - zorganizowano 2 zawody  (indywidualne i drużynowe) w zawodach 
brało udział 70 osób w 15 konkurencjach. Czwórbój i trójbój LA zorganizowano 4 
zawody dziewcząt i chłopców, w zawodach brało udział pięć szkół. Biegi przełajowe 
indywidualne i drużynowe, w zawodach brało udział 93 zawodników z 7 szkół, 
zorganizowano 6 zawodów dla wszystkich kategorii szkół. Piłka nożna zorganizowano 2 
turnieje w których brało udział 6 szkół, gimnazjalnych i podstawowych. Pływanie, gry 
i zabawy na basenie odbyły się z okazji „Mikołajek”, wzięło w nich udział ponad 100 
uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych z Osięcin, Piotrkowa, Topólki i Radziejowa. 
Piłka ręczna: zorganizowano 6 turniejów dla wszystkich kategorii szkół.   
 
W trakcie realizacji zadania przeprowadzono szkolenia młodzieży podnoszący  
sprawność i umiejętności. Zorganizowano turniej sportowy w piłkę nożną chłopców, 
piłkę nożną dziewcząt oraz piłkę siatkowa plażową dziewcząt i chłopców 
 
 
Zgodnie z przedstawionymi założeniami w ramach realizacji zadania publicznego 
zorganizowano Turniej szachowy  w którym wzięły udział 4 szkoły z SP Dobrego, 
SP Osięciny, SP Byczyna  i SP Pocierzyn. Zorganizowano III Indywidualny Turniej 
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Tenisa Stołowego „Ze sportem za pan brat”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z powiatu radziejowskiego. W ramach wyposażenia 
technicznego na potrzeby realizacji zadań zakupiono rakietki do tenisa oraz szachy 
turniejowe. Ponato  podniesiona została sprawność fizyczna dzieci i młodzieży.  

 
 
 

2. Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Powiecie 
Radziejowskim w 2018 r.  

 
 

 
NAZWA OFERENTA 

 

 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW (zł) 

 
Towarzystwo Miłośników 

Kujaw w Radziejowie 
„W zgodzie z tradycją” 3 400,00 

Stowarzyszenie Szkoła 
Sercem Wsi w Pocierzynie 

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

 
900,00 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Dobre „Promyk 

Nadziei” 

„W duchu patriotyzmu i tradycji” 700,00 

 
 
 
Efekty otwartego konkursu  ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku z zakresu  kultury i ochrony  
dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim.  
 
 
 

Nazwa 
Stowarzyszenia 

 
                                  Efekty  konkursu 

Towarzystwo 
Miłośników Kujaw 
w Radziejowie 

 

W ramach działań odbył się III Powiatowy konkurs „Tradycja w moim domu”, którego 
rozstrzygnięcie odbyło się podczas obchodów Dni Świąt Powiatu Radziejowskiego. 
Konkurs miał na celu popularyzację historii, tradycji i zwyczajów Kujaw. 
Przeprowadzono warsztaty rękodzieła m.in. haftu kujawskiego  w którym uczestniczyły 
Panie z Towarzystwa Miłośników Kujaw, Kujawsko - Dobrzyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Kół Gospodyń Wiejskich.  Zorganizowano VIII spotkania z tradycją 
gdzie odbyła się prelekcja etnograficzna z okazji Świąt Wielkanocnych.  Odbyła się 
również III edycja Gry Miejskiej,  w której brały udział dzieci i młodzież ze szkół 
radziejowskich oraz Skibina. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się 
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 26 200,00  

 6 000,00 

15 000,00

0,00 

15 000,00 

3 650,00

15 000,00 zł

5 000,00 zł

13 600,00 zł

5 000,00 zł

1 400,00 zł
-  zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł

25 000,00 zł

30 000,00 zł

Kwota
(zł)

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017 

Rok
2018

Sport
Kultura
Na podst. Art. 19a

spotkanie z płatnerzem przy udziale młodzieży z MZS oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego w Radziejowie. Odbyły się warsztaty wycinanki kujawskiej 
przeprowadzone przez pracownika muzeum we Włocławku. Zorganizowana został 
wystawa fajansu kujawskiego oraz „Nocne czytanie literatury Niepodległościowej w 100 
lecie odzyskania Niepodległości”. Wszystkie wymienione działania odbywały się na 
terenie Izby Regionalnej    
 

 
Stowarzyszenie 
Szkoła Sercem Wsi 
w Pocierzynie 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Dobre 
„Promyk Nadziei” 

 
W ramach działań przeprowadzono konkurs plastyczny i literacki  „Najpiękniejsza 
tradycja kujawska”. Zmagania konkursowe toczyły się w miesiącach wrzesień – listopad 
2018  w dwóch kategoriach wiekowych. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół 
podstawowych i klas gimnazjalnych PSP Byczyna, PSP Dębołęka, PSP Płowce, PSP 
Piotrków Kujawski,  PSP Pocierzyn, PSP Krzywosądz, PSP Osięciny, PSP Dobre. Celem 
konkursu było  upowszechnianie tradycji i zwyczajów kujawskich, ukształtowanie 
tożsamości regionalnej oraz popularyzacja sztuki regionalnej. 
 
 
W ramach działania zorganizowano obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 
Wykonano 5 wiązanek w barwach narodowych, które zostały złożone w miejscach 
pamięci narodowej. Zorganizowano biesiadę z pieśniami patriotycznymi.   

 
 

Wykres nr 1 przedstawia wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach 
w latach 2014-2018 
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Wykres nr 2 przedstawia liczbę umów,  które zostały zrealizowane ze środków dotacyjnych 
w latach 2014-2018 
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Wykres nr 3 przedstawia wysokość wkładu finansowego i pozafinansowego podmiotów, 
którym przyznano dofinansowanie w latach 2014 – 2018 
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Wykres nr 4 przedstawia liczbę uczestników zrealizowanych umów w latach 2014-2018 
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Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań 
złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji.  

 
 

II. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

        
Działania te polegały w głównej mierze na wzajemnym informowaniu   się  
o  wszystkich  planowanych kierunkach  realizowanych zadań: 

 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 
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 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 marca 2019 r. roku w księdze ewidencyjnej 
odnotowano: 69 stowarzyszeń rejestrowych, 17 stowarzyszeń kultury fizycznej, 
15 uczniowskich klubów sportowych,  9 stowarzyszeń zwykłych, 3 fundacje. 
W 2018 roku zarejestrowano:  
Stowarzyszenie zwykłe:  

 Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową  
     w Osięcinach  
 Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie” w Osięcinach 
  

Stowarzyszenie Rejestrowe 
 Stowarzyszenie Na Skrzydłach Anioła, Przewóz Piotrków Kujawski 

 
Wyrejestrowano stowarzyszenia zwykłe z mocy ustawy:  

 Rada Powiatowa Prezesów Kół Polskiego Związku Wędkarskiego 
Powiatu Radziejowskiego 

 Bractwo Rycerskie Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej 
 Pod Jaworem – Zagórzyce, Radziejów 
 Polski Związek Psów Rasowych w Radziejowie  

Wyrejestrowano  
 Uczniowski Klub Sportowy „Champions” Witowo 
 

W 2019 roku zarejestrowano do końca marca  
 Stowarzyszenie zwykłe: 

 Szansa dla bezdomniaków Radziejów 
 Stowarzyszenie Aktywnych Maśno Bartłomiejowie, Osięciny 
 

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, puchary  
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czy też dofinansowywano  organizację wydarzeń, wsparciem objęto następujące 
imprezy:  
 
 XXV Ogólnopolski  Przegląd Piosenki Francuskiej 
 VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej 
 VII 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 

 Zadania zrealizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 
zawarte w preliminarzu na 2018 r., m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży pod 
patronatem Starosty, IX Powiatowy konkurs „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”, VI Powiatowy konkurs fotograficzny im. Zbigniewa 
Zasady, Powiatowy konkurs krasomówczy oraz szkolenia, spektakle 
poetyckie, warsztaty i wystawy  

 Konkursy i wystawy Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich  
 Eliminacje powiatowe  VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej  
  I Powiatowy Konkursu Plastyczny „Moja rodzina” zorganizowany przez 

Publiczną Szkołę Podstawową w Dębołęce  
 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
 Wsparcie Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących Oddział 

Radziejów  
 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 
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radziejowie   
 Powiatowe Zawody Wędkarskie  
 Zawody organizowane przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

Sekcja Radziejów i Osięciny 
 II edycja  „Miasta Kobiet”  imprezy miejskiej zorganizowanej z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet 
 
W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego  zorganizowano na 
terenie powiatu wybory delegatów na członków kolejnej kadencji 
reprezentujących  powiat radziejowski. W spotkaniu uczestniczyło 34 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących 31 stowarzyszeń. 
Wybory zostały przeprowadzone w sposób tajny, zwykłą większością głosów za 
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pomocą kart do głosowania. W wyniku głosowania delegatką powiatu 
radziejowskiego wybrana została Pani Ewa Klimaszewska – Antos natomiast jej 
stałym zastępcą Pani Alicja Górczyńska. 
 
 
 
IV. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2018 
 
1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  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. ) zadanie 
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym 
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty w porozumieniu 
z gminami.  Zgodnie z założeniami ustawodawcy jeżeli na powiat przypada nie 
więcej niż trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, jeden punkt powierza się 
organizacji pozarządowej. Zadaniem powiatu było wyłonienie w drodze 
otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej, której powierzyło się  
prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.  W drodze Uchwały nr 232/2017 
Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r.  zadanie  to 
powierzono  Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z Brus.  Łącznie w 2018 
roku udzielono 332 porad w pięciu  gminach powiatu radziejowskiego. 
Z danych zbiorczych dotyczące osób najczęściej korzystających z porad wynika, 
iż najwięcej zainteresowanych osób przypada na przedział  wiekowy 27- 64 lat -
120 porad, powyżej 65 roku 117. Z roku na rok obserwuje się wyraźny wzrost  
świadomości porad prawnych oraz zmiany postawy z biernej na aktywną.   
Oprócz standartowych działań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, prowadzone były działania  promocyjne, informacyjne  i edukacyjne 
w Powiecie. Założono podstronę internetową http: //www.darmowapomoc.com.pl// 
na której zamieszczano informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej edukacyjnej. 
Wydano 100 plakaty, 1000 ulotek i 4 rodzaje broszur po 500 szt. oraz artykuły 
prawne, opracowano lekcję multimedialną. Przeprowadzono spotkanie z 
wykładem adwokata podczas którego omówiono najczęstsze problemy prawne.  
 
2. Ochrona i Promocja Zdrowia 

 
Proces ten odbywał się między innymi poprzez inicjowanie i wspieranie  akcji 
profilaktycznych i informacyjnych.  
Działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia zrealizowane przez   
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poprzez  świadczenia usług 
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zdrowotnych: hospitalizowano 7 895 pacjentów w 10 oddziałach szpitalnych 
i poza szpitalem w poradniach specjalistycznych udzielono 56 138 porad. 
Zakupiono między innymi tomograf komputerowy, aparat do krioterapii 
ciekłym azotem do poradni dermatologicznej, aparat do elektroterapii 
i ultradźwięków na odział fizykoterapii. 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. 
W sześciu szkołach podstawowych realizowany był ogólnopolski program 
edukacyjny „Dziel się uśmiechem”. Wiedzę o zdrowiu promowano poprzez 
olimpiady regionalne: „Olimpiada wiedzy o zdrowiu” nie będąca nastawieniem 
na rywalizacje a na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie 
swoich umiejętności.  Promowano i organizowano honorowe krwiodawstwo 
w 2018 roku pobrano 255 litrów krwi, z czego krew oddana przez członków 
zrzeszonych w klubie PCK wyniosła 211 litrów. Najwięcej akcji przeprowadziły 
szkolne koła HDK przy Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.  
 
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
 
      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 społecznym udzielano porad w zespołach 
interdyscyplinarnych przez pracowników poradni w poszczególnych gminach. 
Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były na terenie poradni z 11 osobową 
grupą uczniów. Dla  6 rodzin przeprowadzona została terapia rodzinna oraz 
pomoc w sytuacjach kryzysowych. W ramach aktywizacji zawodowej w poradni 
prowadzone były zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
zawodowego. W ramach integracji społecznych odbywały się indywidualne 
terapie skierowane do 21 osobowej grupy podopiecznych. Ponadto prowadzono 
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na bieżąco warsztaty z uczniami w ramach zajęć rozwijających kompetencje 
emocjonalno – społeczne. 
Funkcjonariusze Policji z organami administracji samorządowej jak też 
instytucjami pomocniczymi wspólnie prowadzili działania mające ustrzec dzieci 
przed nałogami pod nazwą „Jestem czysty”. Promowano  trzeźwość, modę na 
niepalenie, niestosowanie używek, nie nadużywanie komputera.     
 Zadanie to realizowane było  poprzez kształtowanie dobrych wzorców, praktyk 
i rozwiązań, aktywujących środowisko. Funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Radziejowie  prowadzili szeroko zakrojone działania 
profilaktyczne podczas spotkań ze społeczeństwem. Dzielnicowi prowadzili 
działania, których głównym celem było informowanie sprzedawców 
o odpowiedzialności prawnej sprzedaży alkoholu. W 2018 roku na terenie KPP 
w Radziejowie  odnotowano 347 interwencji domowych związanych 
z przemocą w rodzinie podczas których sporządzono 67 Niebieskich Kart.  
przeprowadzono 156 pogadanek wśród dzieci i młodzieży. 
  
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
 
Podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w : 

 X Regionalnym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„Kruszwickie Echa” 

 VII Regionalnym Turnieju Strzeleckim Osób Niepełnosprawnych 
w Kruszwicy 

 V Olimpiadzie Hefajstosa zorganizowaną przez Włocławskie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”  

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

Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniający  61 osób o różnym stopniu 
niepełnosprawności w ramach przygotowania do zawodu sfinansował  kurs 
przedstawiciela handlowego czterem osobom, dwóm - kurs cukiernika oraz 22 
osoby zostały przeszkolone w ramach „Pierwszem pomocy przedmedycznej”.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu 
administracji rządowej z środków PFRON udzielił dofinansowania   97 osobom 
niepełnosprawnym i ich opiekunom do turnusów rehabilitacyjnych, 
dofinansowano do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 10 osobom, 
w przedmioty ortopedyczne 202 osobom, likwidacji barier architektonicznych  8 
osobom.  
Powiatowy Urząd Pracy z środków PFRON dofinansował zatrudnienie 8 
osobom  niepełnosprawnych. Ponadto z środków  PFRON dofinansowane są 
koszty działania Warsztatów  Terapii Zajęciowej w Kościelnej Wsi, placówce 
w której przebywa 35 podopiecznych.  
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5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 
Działanie to prowadzone jest poprzez współpracę z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku w Radziejowie, ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 
Wyższej Szkoły Humanistyczno -  Ekonomicznej (obecnie Kujawskiej Szkoły 
Wyższej) we Włocławku.  Program uczelniany ma na celu  włączenie seniorów 
do systemu kształcenia ustawicznego,  promowanie zdrowego stylu życia oraz 
rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Zajęcia w kołach m.in. języka 
niemieckiego, rękodzieła czy turystyki rowerowej pozwalają na poszerzenie 
horyzontów myślowych oraz rozwój intelektualny słuchaczy poprzez  
angażowanie w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, 
podtrzymywaniu więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej. W ramach 
zajęć prowadzone były wykłady o różnorodnej tematyce, spektakle operowe 
i teatralne, wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Powiat w ramach swoich 
możliwości wspiera finansowo i merytorycznie podejmowane działania. Obecnie Oddział 
Radziejowski UTW zrzesza 85 słuchaczy.  

 
 

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 2018 roku PUP przyjął do realizacji 920 wolnych miejsc pracy oraz 622 
miejsc aktywizacji zawodowej, ponadto skierował do pracy 1194 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 16 osób. Zrealizowano szkolenia 
dotyczące uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego (C, CE, D), palacza 
CO i operatora nośników. W 2018 roku zawarto 11 umów o dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego w wyniku którego 69 osób uzyskało wsparcie.  
Kolejną formą wsparcia osób bezrobotnych było udzielanie jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z tej formy skorzystało 68 osób 
bezrobotnych. Dokonywano również wypłaty dodatków aktywizacyjnych dla 
osób podejmujących zatrudnienie z tej formy pomocy skorzystało 137 osób. 
Działania podejmowane przez PUP przyczyniły się między innymi do tego, że 
na przestrzeni 2018 roku 1518 osób bezrobotnych podjęło pracę 
niesubsydiowaną, 513 osób podjęło prace subsydiowaną.     
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7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 

W 2018 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 XXXV/219/2018  z dnia 28 czerwca 2018 
r.  udzieliła dotacji w wysokości 4 000,00 zł na prace konserwatorsko- 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko- 
Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie. 
Wsparcie przeznaczone zostało na wykonanie prac konserwatorskich ścian 
zewnętrznych kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem A/464. Podstawą do przyznania dofinansowania były walory 
historyczne i architektoniczne oraz przesłanki kultu religijnego.    

  Kultywowano twórczość ludową regionu, poprzez współpracę 
merytoryczną, organizacyjną i finansową z  Powiatową Radą Kół Gospodyń 
Wiejskich. Działania Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich polegają na 
kultywowaniu tradycji regionalnej, pomoc ze strony powiatu polegała  
w głównej mierze na zorganizowaniu: 

 Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich  
 Targi Turystyczno - Ogrodnicze w Minikowie  
 Stoiska wystawowe z okazji Dni Powiatu Radziejowskiego   
 V edycji konkursu „Kaczyna po naszymu” 
 Targi Turystyczno-Ogrodnicze  „Lato Na Wsi Święto Smaku i Tradycji” 

w Minikowie  
 Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej  

 
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów    

i współpracy między społeczeństwami 
 
Od piętnastu lat powiat radziejowski ma podpisany Akt Partnerstwa 

z niemiecką gminą Wahrenholz a od 10 lat  Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu 
Radziejowskiego współpracuje z partnerstwem w nadgminie Wesendorf.  
Stowarzyszenie to było współorganizatorem projektu skierowanego do 
młodzieży z 5 krajów europejskich w których uczestniczyło 16 uczniów powiatu 
radziejowskiego. Projekt skierowany dla dorosłych z 6 krajów europejskich 
w którym uczestniczyło 12 osób z naszego powiatu. Współpraca ze strony 
powiatu miała charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy. Samorząd  
Powiatu nieodpłatnie udostępniał pomieszczenia, środki techniczne, materiały 
biurowe i promocyjne, udzielał  również wsparcia  kadrowego i komunikacyjnego. 
Stowarzyszenie  współdziała również  z powiatem w wydawaniu miesięcznika 
„Powiatowe ABC”. Dzięki temu gazeta dociera do szerszego grona 
mieszkańców powiatu radziejowskiego jak i do poszczególnych gmin powiatu i 
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jednostek organizacyjnych. W 2018 r. wydrukowanych 10 wydań gazety w 
nakładzie 1000 egzemplarzy miesięcznie.  

Stowarzyszenie RPR było także inicjatorem I Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Radziejowskiego pod hasłem „Działajmy razem”.  
 
 
9. Ratownictwo i ochrona ludności 

 
Realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

prowadzone były w oparciu o Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na rok 2016- 2018.  

Komenda Powiatowa Policji prowadziła kampanie, cykle spotkań i debat 
społecznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa. W 2018 roku podpisane 
zostało porozumienie między  Powiatem Radziejowskim a Komendą Powiatowa 
Policji o przeznaczeniu blisko 20 tys. złotych na dodatkowe policyjne patrole  
organizowane w miejscach najbardziej zagrożonych typu parki, ulice miast 
okolice szkół i przedszkoli. W trakcie 130 dodatkowych służb policji 
zabezpieczono 16 imprez plenerowych zakupiono drona, wykorzystywanego 
w trakcie poszukiwań osób jak i zabezpieczeń imprez masowych, zakupiono 
nieoznakowany  pojazd dla służb kryminalnych W dziedzinie prewencji ruchu 
drogowego nałożono 4661 mandatów karnych, sporządzono 454 wnioski 
o ukaraniu do Sądu Rejonowego. Dzięki Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która 
służyć ma do informowana policji o nagłych i pilnych interwencji odnotowano 
w 2018 – 319 takich zagrożeń.   

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań 
ustawowych  wymieniła oraz zakupiła nowy sprzęt oraz akcesoria niezbędne do 
prowadzenia akcji ratowniczych, zaktualizowano dokumenty i procedury.  
Przeprowadzono 9 inspekcji gotowości operacyjno - technicznej w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego. Przeprowadzono 3 inspekcje gotowości bojowej, 
przeprowadzono szkolenia i kursy dla strażaków ratowników z OSP, 
przeprowadzono ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, zakupiono 
sprzęt teleinformatyczny w ramach modernizacji serwerowi, przeprowadzono 
kontrole w obiektach produkcyjno – magazynowych. W ramach szkolenia 
młodzieży zorganizowano XX Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz 
konkurs plastyczny, prowadzano cykle spotkań z młodzieżą i mieszkańcami 
powiatu, przeprowadzono 60 ewakuacji w szkołach.  Dokonano 24 odbiorów 
nowych obiektów, prowadzono doraźne wspólne kontrole z Państwową 
Inspekcją Nadzoru Budowlanego mającego na celu likwidacje zagrożeń 
z zakresu budownictwa i ochrony przeciwpożarowej.     
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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 lokalnych decyzji. Organizacje 
pozarządowe stanowią ogromny potencjał społeczny, który może być 
wykorzystany przy realizacji wielu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej.  

 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 2018 r. zostanie 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Radziejowie  (www.radziejow.pl).       
 

 
 
Radziejów, kwiecień 2019 r.   
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